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Abstract

Energy audit of LKAB Logistics with proposals for
energy efficiency measures

Oscar Lindeberg & Jonas Öberg

This thesis concerns an energy audit of LKAB Logistics. According to 
swedish law a company the size of LKAB are required to make an energy 
audit every four year. LKAB Logistics mainly transports refined iron 
ore products between mines and harbours along the train track 
"Malmbanan". They also store iron ore products and load boats in the 
harbours in Narvik and Luleå. These kinds of operations have a high 
demand for energy. This demand is met mostly with electricity. 
However, oil, gas, diesel and district heating are also consumed to 
meet the energy demand. In total LKAB Logistics consume around 191 
GWh, where roughly 75% is of electricity. With such high demand, 
savings around 1-2% makes a significant difference, and there are 
opportunities and incentives to improve energy efficiency.  
Implementing staff that are responsible for energy work, making 
investments in new electrical motors and more energy-efficient windows 
are a few examples. Higher priority on energy saving and continued 
progress for a more efficient work place will most likely benefit the 
company's environmental goals and economy.
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Sammanfattning 

EU:s officiella mål är att effektivisera energianvändningen med 20% till 2020. För att nå målet togs 

2012 ett direktiv, ”Energy Efficiency Directive”, i bruk som ställer vissa energieffektiviseringskrav på 

medlemsstaterna. Sverige har, som en del av direktivkraven, infört lagen om energikartläggning i 

stora företag (EKL). Syftet med lagen är att främja ökad energieffektivitet i stora företag. LKAB faller 

under detta lagkrav och då verksamheten är så pass omfattande finns det behov av att kartlägga delar 

separat. Den senaste energikartläggningen av logistiken gjordes 2011 men då anläggningarna och 

nyttjandet har ändrat förutsättningarna efterfrågades en ny kartläggning.  

 

LKAB Logistiks ansvarar främst för LKAB:s tågtransport av järnmalm och förädlade 

järnmalmprodukter och har idag 433 anställda. År 2017 transporterades 27,3 miljoner ton 

järnmalmsprodukter på Malmbanan som sträcker sig 50 mil mellan malmhamnarna i Narvik och 

Luleå. Utöver transport lagrar och lastar LKAB Logistik produkter i malmhamnarna. 

 

LKAB planerar öka sin produktion och samtidigt möta de interna energi- och miljömålen vilket 

kräver effektiviseringar. Examensarbetet syftar till att ge LKAB Logistik en nulägesbild av 

energikonsumtion, koldioxidutsläpp och kostnad tillsammans med åtgärder och förslag på hur de ska 

energieffektivisera i respektive dotterbolag (MTAB, LLL, LLN). Arbetet är utfört på samtliga 

verksamhetsorter inom LKAB Logistik. Kiruna, Svappavaara, Malmberget, Luleå och Narvik. 

Kartläggningen bygger på mätningar i verksamheten, antaganden samt schablonberäkningar. 

Antaganden har utförts i rimligaste mån möjligt utifrån tidigare erfarenhet, underlag och kunskap. 

Mycket av utrustningen som var installerad vid förra energikartläggningen är samma, vilket 

rättfärdigat vidare antaganden. Åtgärder och investeringar som föreslås bygger på studier, intervjuer 

med anställda samt lönsamhetskalkyler enligt payoff-metoden och livscykelkostnadsanalys.  

 

Under 2017 förbrukade hela LKAB Logistik cirka 191 GWh energi, vilket motsvarar drygt 5 500 

villors årliga energikonsumtion. De energibärare som används är elkraft, eldningsolja, gasol, 

fjärrvärme och diesel, där elkraft står för en majoritet av energikonsumtionen (~80%). Under 

kartläggningen framkom att de största förbrukarna av elkraft är tågtransporter, transportband och 

elpannor för uppvärmning av varmvattenbassänger. IORE-loken som drar vagnarna med 

järnmalmsprodukter återmatar cirka 25 % av använd elkraft till nätet via elbroms. Dock krävs 

fortfarande mycket elkraft för att driva de 8 000 ton tunga tåg-seten (~66 GWh). För de övriga 

energikällorna visade sig olja till uppvärmning av vatten samt tjockolja, värme för uppvärmning av 

lokaler och diesel till lok vara stora energiförbrukare. Dock inte i storleksordning av de betydande 

elkraftförbrukarna.  

 

Vidare framkom det i energikartläggningen att användningen av eldningsolja vid Narvik och Uddebo 

oljedepå i Luleå samt lokdiesel vid terminalerna står för en majoritet av LKAB Logistiks 

koldioxidutsläpp. 

 

Effektiviseringsåtgärder som föreslogs var bland annat införandet av energihandläggare och 

energivärdar, byte av elmotorer och oljepannor, utbyte av lysrörsarmatur, installation av energiglas, 

extratank till diesellok samt nya mätpunkter.  

 

Den högst prioriterade åtgärden i samtliga verksamhetsorter är införandet av energihandläggare och 

energivärdar. Detta då det sannolikt kommer skapa bättre rutiner kring energiarbetet i verksamheten, 

vilket är det mest kostnadseffektiva sättet att minska sin energikonsumtion. Det blir också lättare att 



 

 

skapa god dokumentation och kommunikation mellan anställda och ledningsgrupp vad gäller 

energiarbetet, vilket möjliggör uppföljning av tidigare åtgärdsförslag och vidare arbete.  

 

Projektet kom också fram till att eftersom LKAB Logistik:s verksamhet har behov av mycket elkraft 

beror åtgärdskostnaderna i stor utsträckning på elpris. Volatila variabler påverkar tillförlitligheten i 

beräkningarna och elpriset kan variera kraftigt från år till år. Lönsamheten i de föreslagna 

investeringarna kommer därför variera efter detta. Dock spår energimyndigheten att elpriset kommer 

stiga i jämn takt fram till år 2035, vilket skulle göra åtgärderna lönsammare över tid. Det skapar 

dessutom ytterligare incitament att effektivisera. 

 

LKAB Logistik primära fokus har alltid varit tidseffektiv transport av högkvalitativa 

järnmalmsprodukter och energieffektiviseringsarbete har tidigare inte prioriterats särskilt högt då 

energipriserna varit låga.  Under de senaste åren har energi- och miljöarbete dock blivit allt viktigare. 

Om LKAB Logistik tar fram ett kontinuerligt och pålitligt energiledningssystem vilket inkluderar 

bland annat utförande av rekommenderade effektiviseringsåtgärder, rekrytering av ansvarig och 

kunnig personal kan de spara många megawattimmar, kronor och ton koldioxidutsläpp utan att tumma 

på tidseffektiv transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exekutive sammanfattning 

Detta arbete innefattar en energikartläggning av LKAB Logistiks samtliga dotterbolag. MTAB 

(Kiruna, Svappavaara, Malmberget), LLL (Luleå) och LLN (Narvik). Arbetet inkluderar nulägesbild 

av energikonsumtion, koldioxidutsläpp samt kostnader sammanställt för respektive bolag. Utöver 

detta ges förslag på åtgärder för energieffektivisering med tillhörande lönsamhetskalkyl, förslag på 

nya mätpunkter, prioriteringslista för respektive bolag samt rekommendation för fortsatt arbete.  

 

År 2017 förbrukade LKAB Logistik totalt 191 GWh energi fördelat på MTAB (104 GWh), LLL (34 

GWh) och LLN (53 GWh). Elkraft stod för en majoritet av energikonsumtionen om cirka 80% av den 

totala användningen. De största förbrukarna av elkraft var linjetrafik, transportband och elpannor. 

Resterande energikonsumtion stod olja, fjärrvärme, gasol, diesel och bensin för. I kartläggningen 

framkom det också att användningen av eldningsolja i Narvik och Uddebo oljedepå i Luleå samt 

lokdiesel vid terminalerna står för en majoritet av LKAB Logistik:s koldioxidutsläpp. 

 

Åtgärd av högsta prioritet är införandet av energihandläggare och energivärdar vid samtliga 

verksamhetsorter i syfte att skapa goda rutiner kring energiarbetet. Ytterligare åtgärder är anpassade 

efter respektive ort och inkluderar bland annat uppgradering av elmotorer, byte av oljepanna till 

elpanna eller fjärrvärme, ny lysrörsarmatur och installation av energiglas.  

 

Om LKAB Logistik tar fram ett kontinuerligt och pålitligt energiledningssystem vilket inkluderar 

bland annat utförande av rekommenderade effektiviseringsåtgärder, rekrytering av ansvarig och 

kunnig personal kan de spara många megawattimmar, kronor och ton koldioxidutsläpp utan att tumma 

på tidseffektiv transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Denna rapport är det avslutande arbetet på civilingenjörsprogrammet i energisystem samt 

elektroteknik vid Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Arbetet har utförts för 

LKAB Logistik:s räkning där största delen av tiden spenderats i Kiruna på förvaltningskontoret. Ett 

flertal besök vid samtliga orter har utförts i syfte att få en bättre inblick i verksamheten. 

Kartläggningen bygger till största del av interna dokument och uttalanden från anställda. Många 

källor är sekretessbelagda och refereras därefter i rapporten.  

 

Vi vill passa på att tacka alla LKAB:s anställda som hjälpt oss under arbetets gång. Vi har bemötts 

med stor respekt och välvilja, vilket vi är ytterst tacksamma för.  

 

Ett särskilt tack till vår handledare Mikael Fjällborg på MTAB för ditt vänliga välkomnande, tålamod 

och entusiastiska vägledande under arbetets gång.  

 

Tack också Lars Gavelin för administrativ och kommunikativ hjälp vid LKAB. Slutligen ett tack till 

vår ämnesgranskare Urban Lundin på avdelningen för elektricitetslära vid institutionen för 

teknikvetenskaper för all feedback och vägledning. 

 

Uppsala, Maj 2018 

 

Oscar Lindeberg 

Jonas Öberg 

 

  

 



 

 

Förkortningar 

IORE – LKAB:s modernaste elkraftslok 

 

Dm3 –  LKAB:s äldre elkraftslok (ur bruk) 

 

LKAB – Luossavaara Kirunavaara AB 

 

LL – LKAB Logistik  

 

LLN – LKAB Logistik Narvik 

 

LLL – LKAB Logistik Luleå 

 

MTAB – Malmtrafik AB 

 

Uppdelning 

Ansvaret i arbetet är uppdelat, examensarbetarna har skrivit följande delar i rapporten: 

 

Jonas  

- Energikartläggning samt åtgärdsförslag LKAB Logistik Narvik, LKAB Terminal Narvik  

- Elkraftsåtgärder, MTAB 

Oscar   

- Energikartläggning samt åtgärdsförslag LKAB Logistik Luleå samt bentonitanläggning 

- Värmeåtgärder, MTAB 

Gemensamt  

- Energikartläggning samt övriga åtgärdsförslag MTAB 

- Övriga delar i rapporten 
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1 Inledning 

Svensk industri har tack vare låga elpriser och den nordiska elmarknaden kunnat nyttja betydligt mer 

elkraft än motsvarande industrier i EU. Med en integrerad europeisk elmarknad finns dock risken att 

det svenska elpriset allt mer anpassas till det europeiska vilket kan medföra högre elpriser1). Det 

betyder att energikostnaden för svensk industriproduktion riskerar att öka, vilket ger incitament till 

mer energieffektivisering. Utöver högre energikostnader finns det även en ökad kunskap och vilja 

bland svensk industri att minska sin klimatpåverkan. Reducering av energikonsumtion bidrar till 

minskad klimatpåverkan, vilket ger ytterligare incitament till effektivisering.   

 

EU:s officiella mål är att effektivisera energianvändningen med 20% till 2020. För att nå målet togs 

2012 ett direktiv, ”Energy Efficiency Directive”, i bruk som ställer energieffektiviseringskrav på 

medlemsstaterna2). Sverige har, som en del av direktivkraven, infört lagen om energikartläggning i 

stora företag (EKL). Syftet med lagen är att främja ökad energieffektivitet i stora företag3). Enligt 

lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag har företag som sysselsätter minst 250 

personer och har en årsomsättning över 50 miljoner euro skyldighet att minst vart fjärde år göra en 

kvalitetssäkrad energikartläggning. LKAB faller under detta lagkrav och då verksamheten är 

omfattande finns det behov av att kartlägga delar separat.  

 

LKAB är en svensk gruvkoncern som producerar förädlade järnmalmsprodukter. Produkterna används 

framförallt som råvara för stålproduktion och en majoritet av produktionen säljs till europeiska 

stålverk. För LKAB är frågan om energieffektivisering och minskad miljöpåverkan högaktuell. 

Företaget förbrukar årligen cirka 4,25 TWh energi, vilket motsvarar cirka 3% av Sveriges industriers 

totala energikonsumtion4)5). Bolaget har satt upp en rad egna strategier och mål som innefattar bland 

annat 

 

- sträva efter att minska sin energikonsumtion, minimera utsläpp och bidra till ökad 

resurseffektivitet i sina kunders processer 

 

- minska sin energiintensitet (kWh per ton färdig produkt) med 17% till 2021 jämfört med 2015 

 

- minska sina koldioxidutsläpp per ton färdig produkt med 12% till 2021, jämfört med 20156). 

Den senaste energikartläggningen som beställdes av LKAB:s logistiska avdelning genomfördes 2011 

av Sweco, men då anläggningarna och nyttjandet har förändrat verksamhetens förutsättningar finns 

det behov av en ny kartläggning. Sedan årsskiftet 2017/2018 har även en ny energiskatt tagits i bruk i 

Sverige7). Reformen innefattar skattelättnader för bland annat industriell tillverkningsprocess och drift 

av tåg eller annat spårbundet transportmedel. En detaljerad översikt på energianvändningen möjliggör 

därmed även underlag för potentiella skattebesparingar.  

1.1 Syfte 

Examensarbetet är utlyst av LKAB med syfte att ta fram rapporter på företagets logistiska verksamhet 

samt ge en föreslagen prioriteringslista på energieffektiviseringsåtgärder. Arbetet inkluderar: 

 

- Redovisa nulägesbild som inkluderar en översikt av energianvändningen, koldioxidutsläpp       

och energikostnad samt fördelning i verksamheten. 



 

 

 

- Ta fram handlingsplan med rekommenderade åtgärder samt förbättringar med en 

lönsamhetskalkyl.  

 

- Kartläggning av energikonsumtion och energikostnaders fördelning på energibärare 

(transport, byggnader och verksamhet) samt besparingspotentialen efter att utförda 

förbättringar i verksamheten är gjorda. 

 

- Föreslå nya prioriterade mätpunkter för energiförbrukare i verksamheterna. 

 

- Ta fram förslag för en förbättrad styrning av verksamheternas arbetssätt gällande 

energikonsumtionen. 

LKAB syftar att kunna nyttja rapporterna som framtida underlag vid beslut om förändringar i 

verksamheten.  

1.2 Metod 

Kartläggningen följer energimyndighetens rekommenderade arbetsmetod för energikartläggning inom 

transportindustrin. Arbetsmetoden är indelad i fyra steg. Planering, energikartering, analys och 

åtgärdsförslag samt rapportering av kartläggningen.  

 

 
Planering och struktur 

Projektet började med en introduktion till organisationen samt en beskrivning av alla anläggningar 

och deras verksamhet. Vidare gjordes studiebesök på respektive anläggning för att få en mer 

detaljerad insyn i verksamheten. För att på ett effektivt sätt få tillgång till rätt data, identifierades 

nyckelpersoner. LKAB har efterfrågat en rapport för respektive verksamhetsort. Verksamheterna är 

därför uppdelade separat och är strukturerade enligt följande: 

 

- Verksamhetsbeskrivning 

 

- Kartläggning av energikonsumtion 

             Energikonsumtion och energibärares funktion samt fördelning i verksamheten 

 



 

 

- Energikostnad och koldioxidutsläpp 

             Totala kostnad samt koldioxidutsläpp för respektive energibärare 

 
- Betydande energiaspekter 

             Redovisning av system och delsystem med störst inverkan på energiåtgång 

 
- Nya mätpunkter 

             Förslag på nya mätpunkter i verksamheten 

 
- Intervjuer och medarbetarnas inverkan 

             Sammanställning av intervjuer med anställda vid respektive verksamhetsort 

 
- Åtgärdsförslag och lönsamhetskalkyl 

             Redovisning samt kalkyler av framtagna åtgärdsförslag 

 
- Prioriteringslista och handlingsplan 

             Förslag på prioritering av åtgärder och vidare arbete 

 
Avslutningsvis har en diskussion förts om energianvändningen i verksamheten, felmarginal i 

beräkningar samt LKAB:s fortsatta effektiviseringsarbete. 

 

Energikartering 

Tillvägagångssättet för energikarteringen byggde på energimyndighetens handbok, vilket inneburit 

insamling av uppgifter angående energianvändningen inom organisationen. Innehållet i karteringen är 

således representativa data för de olika energibärarnas åtgång samt relevanta variabler som påverkar 

energikonsumtionen likt produktionsvolym eller utomhustemperatur. Energikarteringen är uppdelad i:  

- Energianvändning 

Metod eller form av förbrukad energi (strålning, värme, kyla, processer) 

 
- Energikonsumtion  

             Energikonsumtionen för ett system och delsystem (GJ, kWh, MWh) 

 
- Betydande energianvändare 

             Energiförbrukare som utgör ansenlig andel av användningen. 

 
- Energieffektivisering  

Förhållande eller annan kvantitativ relation i utfallet i form av prestanda, varor, tjänster eller 

energi och den tillförda energin 

 
- Energibärare 

             Ämne eller flöde vars syfte är överföring eller lagrandet av energi 

 
- Organisation 

             Bolag, företag, koncern, firma, myndighet eller institution med befogenhet att kontrollera sin  
             egen energianvändning samt energikonsumtion 



 

 

 

Karteringen av LKAB Logistik möjliggjordes genom litteraturstudier, dokumenterade fakturor samt 

tidigare energikartläggning av SWECO (2011). Vidare begärdes data ut från mätpunkter i 

verksamheten samt interna system som användes för schablonberäkningar av specifika 

energianvändare, exempelvis transportband. För energianvändare som ej kunnat identifierats har 

kunnig personal rådfrågats.  

 

Resultatet av karteringen fokuserar på att framhäva de betydande energiförbrukarna inom 

organisationen. Utöver betydande energiaspekter analyseras energianvändarna för att hitta 

effektiviseringsåtgärder. En lönsamhetskalkyl på åtgärderna rangordnas i en prioriteringslista. 

Energikartering, analys och prioriteringslista sammanställs i en rapport8).  

 

Analys och åtgärdsförslag 

Analys på övergripande energianvändning har gjorts kortsiktigt. Prognos för energikonsumtion i 

framtiden har inte utförts då det inte har efterfrågats av LKAB. Prioriterade åtgärdsområden har tagits 

fram utifrån litteratur samt intervjuer med anställda. Intervjuobjekten har valts på rekommendation av 

handledare utifrån deras erfarenhet och insyn i verksamhet. 

   

Rapporten 
Rapporten kommer ligga till underlag för den certifierade energikartläggningsrapporten som görs 

under år 2018.  

 

Uppföljning & utvärdering 

Utifrån de åtgärder som genomförs blir uppföljning och utvärdering organisationens ansvar för 

fortsatt energieffektiviseringsarbete och för nästkommande energikartläggning.   

1.4 Avgränsningar 

Då LKAB har begränsat med mätpunkter är karteringen baserad på en hel del uppskattningar. Den 

totala energikonsumtionen för system och delsystem finns ofta, men för djupare analys har 

schablonberäkningar och uppskattningar tillämpats. För att få en klar bild över ett delsystems 

energikonsumtion behövs ofta systemet mätas över en längre tid, vilket det inte funnits resurser eller 

tid för. Uppskattningar baseras på gamla karteringen från 2011 samt intern kunskap.  

 

Lönsamhetskalkyler är gjorda för de effektiviseringsåtgärder som anses möjliga att kalkylera enligt 

den givna tidsramen och de tillhandahållna resurserna. Att exempelvis beräkna de minskade 

värmeförlusterna av en taksänkning av avisningsanläggningen i Svappavaara kräver ett examensarbete 

i sig. Teknisk komplexa åtgärdsförslag nämns därför endast i rapporten. Kalkylmetod har valts efter 

storleken på de olika åtgärdsförslagens investeringskostnad. För åtgärder med hög 

investeringskostnad har både en livscykelkalkyl och återbetalningskalkyl gjorts. För mindre åtgärder 

har endast återbetalningskalkyl används. 

 

Koldioxidutsläpp är för alla energibärare, förutom elkraft, den mängd som släpps ut vid förbränning. 

Elkraft exkluderas då det i tidigare kartläggningar har betraktats ge inga utsläpp alls. Således har 

ingen livscykelanalys gjorts för olja, värme, gasol eller diesel. Ytterligare antaganden och 

avgränsningar redovisas löpande i arbetet. 

 



 

 

2 Bakgrund 

2.1 Organisationen 

LKAB Logistik(LL) är ett dotterbolag till LKAB och innefattar Malmtrafik AB, Malmtrafik AS, 

Malmhamnen LLL(Luleå) samt Malmhamnen LLN(Narvik).  

 
Bild 1: Organisationsträd för LKAB Logistik 

2.2 Logistik 

Malmtransporten sker på den 50 mil långa Malmbanan/Ofotbanen med IORE-loken mellan 

anrikningsanläggningarna och malmhamnarna. Logistiken sköts av MTAB på Malmbanan/ 

Ofotbanen. 

 
Bild 2: Verksamhetsorter och järnvägssträckor LKAB 

2.3 Järnvägen 

Malmbanan sträcker sig 536 kilometer från Narvik till Luleå. Spåren förvaltas av Trafikverket i 

Sverige och Banenor i Norge. Största andelen, cirka 83%, av malmprodukterna fraktas till hamnen i 

Narvik. Produkterna kommer framförallt från Kiruna och Svappavaara. Den resterande andelen 

fraktas till hamnen i Luleå och dessa malmprodukter kommer i första hand från Malmberget.  

 

Mängden lastad produkt per transport har ökat sedan 2011 och ligger idag runt 6 500 ton nettovikt, 

vilket har möjliggjorts genom att den tillåtna axellasten på varje vagn har ökat till 32,5 ton. Den 



 

 

siffran gäller järnvägen mellan Malmberget och Luleå. På sträckan mellan Kiruna och Narvik är 

tillåtna axellasten 31 ton. Vagnen som används skall även den vara godkänd. Ökningen ger upphov 

till högre effektivitet men ger i längden mer slitage på rälsen.  

 

Enligt Trafikverkets kapacitetsrapport från 2016 är kapacitetsbegränsningen på sträckan mellan 

Kiruna och Riksgränsen medelstor9). Åtgärder på rälsen har möjliggjort att kapacitetsbegränsningen 

gått från stor till medelstor jämfört med 2011 års rapport10). Den har förstärkts utifrån LKAB:s 

önskemål att kunna köra tyngre transporter. I dagsläget menar Trafikverket att resurser för ytterligare 

upprustning endast räcker för sträckan Malmberget-Luleå10). 

 

Under 2017 transporterades drygt 32 miljoner ton malmprodukter där cirka 80% av transporterna gick 

mellan Kiruna och Narvik. Den siffran planeras öka till drygt 35 miljoner ton till år 2021.  

3 Verksamhet 

3.1 MTAB 

MTAB, Malmtrafik Aktiebolag, är ett dotterbolag till LKAB Logistik med 206 anställda fördelade på 

- administration 

- trafiksäkerhet 

- fordon 

- terminaler. 

MTAB ansvarar för lastning, lossning samt järnvägstransport av järnmalmsprodukter och 

tillsatsmaterial. Transport sker på Malmbanan/Ofotbanen som binder samman 

malmbehandlingsanläggningarna i Kiruna, Svappavaara och Malmberget samt LKAB:s 

utskeppningshamnar i Luleå och Narvik. 

 

För energikartläggningen av MTAB har verksamheten delats upp i tre sektioner: 

 

- Linjetransport 

- Tågtransporter mellan LKAB:s malmbehandlingsanläggningar i Kiruna, Svappavaara 

och Malmberget med LKAB:s lok och vagnar till och från hamnarna i Luleå och 

Narvik. 

 

- LLJT, Terminaler i Kiruna, Svappavaara och Malmberget 

- Lossnings- och tiningsanläggning för malmtåg 

- Lastning av malmtåg 

- Tillhörande byggnader 

 

- LLJF, Fordonsunderhåll i Kiruna 

- Verkstad för reparation och underhåll av lok och vagnar 

- Förrådshållning för reparation och underhåll av lok och vagnar 



 

 

3.2 LKAB Logistik Narvik 

LKAB Logistik Narvik är fördelat på administration, verkstad och underhåll. I Narvik skeppas 

merparten av LKAB:s järnmalmsprodukter som anländer från anrikningsanläggningarna i Kiruna, 

Malmberget och Svappavaara via tågtransporter på den 50 mil långa Malmbanan. 

Logistikverksamheten styrs av LKAB Logistik, svenska dotterföretaget Malmtrafik i Kiruna AB 

(MTAB) och dess norska dotterbolag Malmtrafik AS (MTAS).  

Hamnen i Narvik bedriver lossning av järnmalmsprodukter från malmvagnar, lossning av 

tillsatsmedel olivin/kvartsit, lagring av järnmalmsprodukter/tillsatsmedel samt underhåll av vagnar 

och lok. Se bilaga 1 för en översikt över hamnen. Mycket har skett i Narviks hamn sedan 

kartläggningen 2011. Bland annat har en ny kaj (kaj 7) och siktstation tillkommit samt TILA. Till 

skillnad från kaj 5 har kaj 7 högre lastningshastighet samt ett vakuumsystem för att stabilisera båtarna 

under lastning. TILA är ett nytt transport-och fördelningssystem för tillsatsmedel och siktstation som i 

samband med kaj 7 siktar bort järnpellets av fel storlek. Innan TILA installerades och togs i drift, 

fraktades olivin och kvartsit med lastbil och lok upp till respektive lager från kaj 3 & 4.  

 

Lossning- och tiningsanläggning för malmtåg 

Tiningsanläggningen används under vinterhalvåret då järnmalmsprodukterna lätt kan frysa fast i 

malmvagnen. Avisning ger lättare lossning och fungerar även som vagnunderhåll. Tiningsprocessen 

genomförs genom att varmvatten om cirka 42°C spolas på utsidan av vagnarna som passerar. 

Varmvattnet cirkuleras via en bassäng som är täckt med frigolit för att minska avdunstning och 

värmeförluster. Förebyggandet av legionellabakterier i vattnet görs genom att bassängen värms upp 

till cirka 70°C, vilket sker en till två gånger per år. Idag undersöks möjligheterna att införa 

väteperoxid istället för höjd temperatur. Uppvärmningen av bassängen äger rum i värmecentralen som 

även försörjer kontorsbyggnaden med värme. Centralen består av fyra oljepannor (tre om 2 MW 

vardera och en om 1 MW) samt två elpannor om 1,2 MW vardera. Efter tining körs tågen genom en 

lossningsmaskin som öppnar malmvagnarna och låter produkterna falla ner i respektive silo.  

 

Siloanläggningen, transport- och lastningssystemet 
I bild 3 ges en schematisk bild över LLN:s transportsystem. Siloanläggningen(SILA) består utav 10 

silos med kapacitet på 105 000 ton pellets vardera. Varje silo är 60 meter djup och har en diameter om 

38 meter. I mitten sitter ett ihåligt rör i betong för att jämna ut trycket och skapa en smidigare 

utmatning. I botten på varje silo finns en tunnel med två utmatningsband. Ett band för utmatning av 

pellets (TR10) och ett band för utmatning av specialprodukter (TR20).  

 
Bild 3: Schematisk bild över LLN:s transportsystem 

Transportbandet för utmatning av pellets drivs av hydrauliska motorer. Det hydrauliska systemet drivs 

av sju stycken elektriska pumpar som trycksätter hydraulsystemet med en installerad pumpeffekt på 



 

 

3,5 MW (7 x 0,5 MW) för band TR11 och 0,5 MW för band TR10. Transportband TR11 har i uppgift 

lyfta produkterna från bottennivån i SILA upp över marknivå. Produkterna lyfts från 60 meters djup 

upp till ca 25–30 meter över havet för transport ut till hamnen. Därav sju gånger högre installerad 

effekt jämfört med TR10. Under vintertid körs banden även utan produkt i samband med lastning då 

vatten från järnmalmsprodukterna lätt fryser på banden. Hydrauloljan kyls via ett kylsystem där 

överskottsvärmen nyttjas för uppvärmning av ventilationsluften ned till utmatningstunneln under jord. 

Under sommartid nyttjas istället direktkylning via radiatorkylare och en kylmaskin med en effekt på 

1,2 MW. Övriga transportband inom anläggningen är istället direkt eldrivna. Dessa motorer kräver 

därför inget kylsystem. SILA ligger under marknivå vilket gör att grundvatten läcker in i 

anläggningen. Kontinuerlig pumpning behövs därför i SILA. Detta sker i två steg. Steg 1 består av två 

pumpar om vardera 37 kW. Steg 2 består av två pumpar om 11 kW vardera. Spillvattnet går sedan via 

sedimentstationen där det renas. Utrymmet under jord blir även väldigt dammigt i samband med 

transport av olika malmprodukter. Med jämna mellanrum används vatten för att spola bort de stora 

dammängderna, utöver dammutsuget. Innan pelletsen ska transporteras ombord på båt går de först 

igenom en av de två siktstationerna i hamnen. Transportband TR12 och TR13 går till respektive 

station, TR12 till gamla och TR13 till nya. Den gamla siktstationen har en installerad effekt på 530 

kW (6 x 90 kW). Nya siktstationen, i och med byggnation av kaj 7, är av okänd effekt. All pellets går 

genom siktstationen innan lastning på båt vilket säkerställer att kunden får rätt kvalité på produkten. 

Det siktade material som inte skeppas lagras i hamnen. Vakuumsystemet i kaj 7 har en effekt på ca 

1,5 MVA och består av 18 stycken sugkoppar vars hydrauliska kompressorer skapar undertryck om 

20 kN/m2. De järnmalmsprodukter som hanteras i hamnen dammar ofta kraftigt i samband med 

hantering och transport. För att stävja dammspridningen finns det dammutsug installerat i de olika 

anläggningarna. De installerade utsugen befinner sig i SILA, båda siktstationerna, lager öst (NK30, 

NK32, NK33, NK40) och lager väst (NK62).  

 

TILA 
I Narviks hamn lossas, lagras och fraktas olivin och kvartsit. Olivin och kvartsit är båda mineraler och 

används som tillsatsmedel i anrikningsprocessen av järnmalm. I lossningsanläggningen finns två 

elmotorer om 90 kW. Transporten sker sedan av TILA. TILA är ett transport- och lastningssystem 

som fungerar självständigt vid lastning av malm. Det används för frakt av lossat olivin och kvartsit 

från kaj 3 & 4 upp till respektive lager. De mineraler som kommer från NK70 transporteras med 

hjullastare upp på banden. Materialen går sedan i en stängd transportör till mindre buffersilos i BALO 

där de matas ut till lastssystem för vagnar. 

 

Kontor- och verkstadsbyggnad 
Huvudbyggnaden är en kombinerad kontors- och verkstadsbyggnad som värms upp av 

värmecentralen(panncentralen) som ligger byggnadens källare. Bredvid huvudbyggnaden finns 

eluppvärmda baracker som agerar personalrum och kontor. 

 

LKAB Terminal Narvik 
LKAB terminal Narvik är en del av LKAB Norge AS som verkar i Narviks hamn. LKAB terminal 

ansvarar för drift och underhåll av bangården inom LKAB:s industriområde. Lokalerna ligger i 

anslutning till järnvägsspåren i Narvik och verksamheten består i huvudsak av 

 

- bangården 

- kontorsbyggnad, gästhus och lager. 
 

Bangården ligger i nära anslutning till hamnens lagersystem SILA. Hit kommer tågtransporter med 

järnmalmsprodukter från svenska sidan. Terminalens ansvar är drift av signalsystemet på terminalen, 



 

 

lastning och lossning av tåg, inspektion av tåg och vagnar samt underhåll spår och akuta reparationer 

på vagnar. 

 
Terminalen har ett diesellok för rangering av vagnar. Loket används även vid mindre transporter i 

hamnen, dock ytterst sällan enligt verksamma. Transporter för olivin och kvartsit har tidigare varit 

diesellokets ansvar men numera sköts detta av transportsystemet TILA.  
 
Fordonsflottan består utav fem stycken personbilar samt en hjullastare.  

 

Bangården 
Bangården har en total spårsträcka om 8 kilometer med 22 stycken växlar, samtliga med 
växelvärmare. Bild 4 ger en överblick över bangården. Växelvärmen sitter i grupper om 12 och har 

idag ett styrsystem, Pintsch Aben, som reglerar värmen efter väder. Den totala installerade effekten är 

500 kW. 
 

 
Bild 4: Bangård översikt 

Bangårdsbelysningen består av LED-armaturer typ Philips BGP353 T15. Terminalen har ca 280 

stycken armaturer med total installerad effekt 36,2 kW.  

 

Kontorsbyggnaden 

Alldeles intill terminalen ligger kontorsbyggnaden. Härifrån sker bland annat administration och 

driftledning. Verksamheten bedrivs dygnet runt då tågtransporter anländer under dygnets alla timmar. 

Kontorsbyggnaden är direkt eluppvärmd och användningen för byggnaden mäts. I mätningen 

inkluderas motorvärmaruttagen på parkeringen. 

3.3 LKAB Logistik Luleå 

LKAB logistik Luleå (LLL) består av totalt 38 anställda varav 4 tjänstemän. Verksamheten bedrivs 

kontinuerligt med skiftgång och treskift. LLL ansvarar för malmhamnen och bentonitanläggningen på 

Sandskär samt Uddebo oljedepå, placerad i Luleå oljehamn. År 2017 skeppades 4 244 589 ton 

järnmalmsprodukt. 

 

 

 

 
 
 



 

 

Malmhamnen 
Malmhamnen i Luleå togs i drift 1996 och ligger på yttre Sandskär, cirka 7 km från Luleå centrum. 

Verksamheten består av lossning, lagring, siktning samt utleverans av malmprodukter och hamnen har 

en lastningskapacitet på 2500 ton/h. Bild 5 ger en schematisk bild över malmhamnen. 

 

Bild 5: Schematisk bild över malmhamnen 

1. Kontor, manskapshus samt verkstad 

2. Skeppslastare 

3. Våg, malmprodukterna vägs före utlastning 

4. Siktstation, pellets med fraktioner mindre än 5 mm siktas ut innan utlastning 

5. Provtagning, produktprover skickas till LKAB:s egna laboratorier för analys 

6. Lagerbyggnad för avsiktad pelletsfines 

7. Lossningsstation för pelletsfines till SSAB masugn i Luleå 

8. Buffertficka för utlastning av udda produkter till utomhusupplag 

9. Upplag för utomhuslagring 

10. Lagersilor, två för pellets (40 000 ton) och en för slig (45 000 ton) 

11. Bandtransportör 

12. Uppvärmning av vattenbassäng för tining av malmvagnar 

13. Lossningsstation 

14. Vagnsupptining 

15. Nytt inomhuslager om 75 000 ton 

De produkter som hanteras i malmhamnen är grovslig, koncentrat, kulsinter (pellets), avsiktad 

pelletsfines samt rensningsmalm. Järnmalmsprodukterna kommer framförallt från Malmberget i 

tågsätt om 68 vagnar eller mindre med totalt 6 500–7 000 ton. Hamnen tar i snitt emot tre tåg dagligen 

och hanterar fartyg i storleksordningen 4 000–55 000 ton. Fartygsstorleken begränsas i dagsläget på 

grund av hamndjupet, men regeringen kommer inom de närmaste åren fatta beslut om att låta 

trafikverket genomföra ett muddringsprojekt om 2,2 miljarder kronor enligt Sofia Jansson, 

sektionschef vid LLL. Det möjliggör för större skepp i hamnen och större laster. Anläggningen är 

försedd med en rund spårslinga vilket minskar lossningstiden, ty loken behöver inte kopplas om vid 

lossning. Det finns fyra banväxlar på malmhamnens område. Vid lossning vintertid spolas vagnar 

innan tömning med varmvatten i syfte tina is och snö. Enligt de anställda på malmhamnen görs dock 



 

 

detta framförallt i underhållssyfte för vagnar. Järnmalmsprodukterna från Malmberget har ofta en 

temperatur runt 80 ℃ vilket möjliggör lossning utan varmvattenspoling. 

Under lossningsspåret finns en ficka från vilken produkterna matas ut till en underliggande 

bandtransportör med en kapacitet om 8 000 ton per timma som lyfter produkterna 40 meter upp till 

silotoppen. Bandtransportören är den största installerade driften i anläggningen och består av 5 

parallellkopplade hydraul-aggregat med installerad motoreffekt om 5 × 520 kW.  

Siloanläggningen har två silos för pellets och en för fines. Lagringskapacitet uppgår till cirka 135 000 

ton. Från silosarna transporteras materialet till en siktstation där cirka 2 % avskiljs och läggs i en 

lagerbyggnad för vidare transport till SSAB i Luleå. Lagerbyggnaden har i teorin en lagringskapacitet 

på 75 000 ton men kan, enligt anställda, rymma högst 50 000 ton. 

Via tappar och transportörer i inbyggda bandgångar utlastas produkterna från silos till skeppslastaren. 

Lastaren är höj-och sänkbar samt svängbar i radiell riktning. Rörlighet i vertikal riktning är en fördel 

eftersom fallhöjden minskar vid utlastning vilket begränsar damningen avsevärt. Lastaren används 

även för transport av material ut på upplaget. Vid blåst och annan risk för damning vattenbeskjuts 

upplaget.  

Från lagerbyggnader och upplaget lastas produkterna med hjälp av mobila lastmaskiner via en särskild 

lastningsficka ner till underliggande bandtransportörer. En del produkter lagras även utomhus. 

Upplaget har en lagringskapacitet på 150 000 ton pellets och 50 000 ton slig. Kapaciteten för pellets 

nyttjas dock inte vid vanlig drift. Till sommaren 2018 kommer lagringskapaciteten för slig höjas till 

75 000 ton. Under 2017 skeppades totalt 4,245 miljoner ton över kaj i malmhamnen.  

 

Bentonitanläggningen 

Bentonit är ett geologiskt material som, när det kommer i kontakt med vatten, sväller kraftigt vilket 

gör materialet lämpligt som bindemedel11). Råbentoniten som LKAB köper kommer från Grekland 

och fraktas med fartyg till Victoriahamnen i Luleå. I anläggningen tillverkas sedan den bentonit som 

används vid LKAB:s pelletstillverkning i Malmberget, Kiruna och Svappavaara. Transport sker med 

tåg.  

I energikartläggningen från 2011 var driften i bentonitanläggningen från 1969 vid Svartön igång12). I 

november 2015 togs dock en bentonitanläggning vid Sandskär i drift. Den nya anläggningen har en 

produktkapacitet om cirka 240 000 ton per år. År 2016 behandlades cirka 162 002 ton bentonit. 

Eftersom det redan finns god dokumentation samt en energikartläggning över den nya 

bentonitanläggningen för år 2016 13) kommer detta projekt inte gå igenom anläggningens verksamhet 

mer än att redovisa energikonsumtionen för år 2017. 

 

Uddebo oljedepå 

Vid Uddebo oljedepå i Luleå oljehamn sker lagring och omlastning av petroleumprodukter som 

används vid LKAB:s anläggningar i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Lagringen består av fem 

oljecisterner om 20 000 kubikmeter vardera. Inom LKAB:s verksamhet hanteras framförallt diesel, 

eldningsolja 1 (EO1), eldningsolja 5 (EO5) samt eldningsolja 6 (EO6). I dagsläget ansvarar Ragn-

Sells AB för drift av depåanläggningen vilken regleras genom avtal som upprättats mellan LKAB och 

Ragn-Sells. Underhåll ansvarar LKAB för där underhållet utförs av Ragn-Sells eller annan 

entreprenör. LKAB kommer dock inom en snar framtid ha fullt ansvar för depåanläggningen. 



 

 

4 Resultat 

Energikartläggningen avser 2017 och under året har inga större driftavbrott eller konstruktionsarbeten 

skett som påverkat energikonsumtionen. 

4.1 Avgränsningar 

Kartläggningen avser LKAB Logistik:s verksamhet i de tre malmbehandlingsorterna Kiruna, 

Malmberget och Svappavaara samt malmhamnarna i Narvik och Luleå. Kartläggningen inkluderar 

inte MTAB:s våningsplan i LKAB:s Kirunakontor då det tillhör administration och inte 

verksamheten. 

 

Källdata för energianvändningen 

 

MTAB 
Källdata om energikonsumtionen vid organisationen är framtagen enligt följande: 

- Elanvändningen samt återmatad el för linjetrafik kommer från mätningar på tågen 

 

- Data för terminalernas samt lokstallets totala elförbrukning kommer från mätaravläsningar 

som görs internt och av Vattenfall AB samt erhållna fakturor vid LKAB. Elfördelningen inom 

respektive terminal samt lokstallet är baserat på mätningar, uppskattade värden samt 

schablonberäkningar som utgår från kartläggningen från 2011  

 

- Alla växlar med styrning antas stå på med full effekt om temperaturen understiger +2oC, 

vilket förra året var 136 dagar enligt de mätningar som görs på växelvärmarna i Luleå. Antal 

dagar med full effekt på växelvärmarna antas vara samma för alla verksamhetsorter 

 

- Terminalernas fjärrvärmeförbrukning är baserat på mätningar samt schablonberäkningar som 

utgår från kartläggningen från 2011 

 

- Gasolförbrukning för Svappavaara och Malmberget är hämtat från avläst årsförbrukning   

 

- Data om fjärrvärmeanvändningen vid lokstallet är hämtat från mätaravläsningar hos Tekniska 

verken 

 

- Uppgifter om förbrukad mängd bränsle för arbetsfordon är hämtat från fakturor erhållna vid 

tankning samt driftsystemet netfuel för dieselloken 

 

- Data om mottagna, lagrade och skeppade ton kommer från sammanställning av driftstatistik 

 

- I bilaga 1 redovisas energivärde och specifikt koldioxidutsläpp för respektive energibärare.  

 

LKAB Logistik Narvik 
Data som kartläggningen i Narvik baseras på kommer i huvudsak från:  

- Sammanställningar av elförbrukning via inloggning hos polarkraft.no samt esave.no 

 

- Bokföring av antal ton skeppat malmprodukter  

 



 

 

- Oljeanvändningen är hämtad från Circle K:s Fyringsoljerapport 

 

- Drivmedelsanvändningen är hämtad från Drivstoffrapport från LKAB:s tankanlegg 

 

- Specifika koldioxidutsläpp för respektive energibärare kan ses i bilaga 1 

Bensin- och dieselförbrukning innefattar LLN samt LKAB terminal Narvik. Uppdelningen för bensin- 

och dieselförbrukning mellan LLN och terminal har gjorts efter förhållande till storleken på respektive 

fordonsflotta. 

LKAB Logistik Luleå 

Uppgifter om LLL:s energianvändning: 

- Data om elanvändningen är hämtad från Luleå Energi AB. Elanvändningen mäts för 

malmhamnen, bentonitanläggningen, Uddebo oljedepå, gamla bentonitanläggningen samt 

banväxeln. Elleverantör till verksamheterna är Vattenfall AB 

 

- Malmhamnsanläggningarna samt bentonitanläggningen värms upp med fjärrvärme från Luleå 

Energi AB som i sin tur tar del av spillvärme från SSAB. Fjärrvärmeanvändningens mäts i tre 

punkter för malmhamnen samt i en punkt för bentonitanläggningen. Användningen är hämtad 

från Luleå Energi AB 

 

- Drivmedelsanvändningen för personfordon är hämtad från tillhandahållna fakturor vid 

tankning 

 

- Vid Uddebo oljedepå nyttjas två oljepannor för uppvärmning av glykolblandat vatten som 

brukas för att uppvärmning av tjockolja (EO5 och EO6). Oljeanvändningen för pannorna är 

hämtad från tillhandahållna fakturor 

 

- Information om mottagna, lagrade och skeppade ton är hämtad från sammanställning av 

driftstatistik 

 

4.2 Övergripande energibalans 

LKAB Logistik förbrukade totalt 191,325 GWh under år 2017 där elkraft stod för en majoritet av 

energikonsumtionen.  

 

MTAB 
Den övergripande energikonsumtionen presenteras i figur 1 och inkluderar alla energibärare för 2017 

fördelat på de tre olika verksamheterna. De olika verksamheterna beskrivs mer detaljerat i senare 

delar.  



 

 

 
Figur 1: Total energikonsumtion för MTAB 

Linjetransport  
Linjetransport står för en majoritet av MTAB:s energikonsumtion och stod för cirka 63,6% av den 

totala energikonsumtionen 2017.  

 

 I denna del av verksamheten har en del förändringar skett sedan 2011 när den senaste 

energikartläggningen gjordes. Det som skiljer sig är framförallt: 

 

- de äldre Dm3-loken har tagits ur bruk och transport sker endast med de modernare IORE-

loken 

 

- det datorbaserade trafikledningssystemet CATO (Computer Aided Train Operation) har tagits 

i drift under 2016 för att sedan tagits ur bruk i slutet av året, då det inte levererade det resultat 

som önskades enligt Wettainen14). 

 

Kapaciteten för IORE-loken framgår från bilaga 1. Elförbrukning vid körning, och tomgång samt 

återmatad el vid bromsning mäts på loken. Förbrukningsdata från loken förs över via ett 

internetbaserat system(NRESS) som registrerar och sammanställer energikonsumtion från respektive 

tåg. Elen köps in från banverket som inkluderar förluster (omformarförluster, linjeförluster m.m.) i sitt 

pris. Vidare redovisar LKAB till banverket hur många bruttotonkilometer (totalvikt inkluderat lok, 

vagnar och malmlast) som har transporterats varje månad, vilket tas fram från produktionsrapporter.   

 

Energikonsumtionen för linjetransporten redovisas i figur 2.  



 

 

 
Figur 2: Total elförbrukning linjetransport 

 

Figur 2 visar att loken återmatar cirka 20% av eltillförseln. År 2017 förbrukade linjetransport 60,7 

GWh elkraft. Utifrån mängden transporterad produkt blir den specifika energianvändningen således 

2,416 kWh per ton färdig produkt. Antalet bruttotonkilometer, inklusive den norska sidan, uppgick 

sammanlagt till 9 064 125 385 enligt Wettainen14). 

 

Införandet av trafikledningssystemet CATO gjordes i syfte att bland annat minska 

energikonsumtionen för loken. Systemet fungerade inte som förväntat på grund av bland annat brist 

på uppföljning och svårigheter med dataprocessering. Att systemet inte gav upphov till den 

konsumtionsminskning man tänkt sig styrks också av det faktum att den specifika 

energianvändningen under det år systemet var i bruk (2016) var enbart 0,004 kWh per ton färdig 

produkt lägre än 201714). 

 

Terminaler, LLJT 
Terminalerna stod tillsammans för cirka 31% MTAB:s totala energikonsumtion. Den totala 

energikonsumtionen fördelat på respektive energibärare redovisas i figur 3. Figuren visar att 

fjärrvärme och elkraft står för en övervägande del av användningen.  



 

 

 
Figur 3: Total energikonsumtion för terminaler 

 

Kiruna 

Terminalen i Kiruna ansvarar för lastning av järnmalmsprodukter, lossning av kol samt 

tillsatsprodukter likt bentonit och olivin som transporteras på malmvagnarna. En övergripande bild av 

terminalen visas i bild 6. I bild 7 ses en mer ingående bild över bangården. Terminalen består av två 

lastningsanläggningar. En ovan jord på spårområden där produkter från pelletsverken KK2 och KK4 

lastas samt en under jord, på samma nivå som spårområdet, där produkter från KK3 lastas. 

Terminalen står även för drift och underhåll av matare från KK2 och KK4, slutproduktsilo samt 

bandtransportören mellan färdigproduktfickorna och lastningsanläggningen ovan jord. 

 
Bild 6: Översiktsbild terminal och lokstall i Kiruna 

 

 



 

 

Bild 7: Lastning och lossning vid terminalen i Kiruna 

Terminalen förbrukar elkraft, fjärrvärme, diesel för terminallok samt drivmedel till personfordon. 

Fördelning för respektive energibärare visas i figur 4. 

 
Figur 4: Fördelad energikonsumtion för terminalen i Kiruna 

 

El 

LKAB har på sitt verksamhetsområde i Kiruna ett internt elnät som sköts och underhålls av företaget 

självt. Elen köps in från Vattenfall AB som fakturerar månadsvis. Elkraft till terminalen mäts i en 

punkt och elbehovet uppgick 2017 till 8 543 MWh. Fördelning presenteras i figur 5. 

 

 
Figur 5:  Fördelning el vid Kiruna Terminal 

Elkraft vid terminalen används i huvudsak för 

- bandtransportör till lastningsanläggning 

- värmekablar för växlare vintertid 

- bangårdsbelysning under den mörka årstiden 

- tappar & signaler 

- lossningsutrustning och växelmotorer 

- fläktvägg för att hålla kvar värme under jord. 

 

Bandtransportören står för den största elanvändningen och sträcker sig 1,8 km mellan slutproduktsilo 

och lastningsanläggning. Den drivs av fem parallellkopplade hydraulmotorer med en installerad effekt 

om 2,5 MW. I dagsläget mäter inte LLJT antalet drifttimmar för enheten, vilket gör det svårt att 

uppskatta dess energikonsumtion. Enhetens elförbrukning står dock i direkt proportion till mängden 

lastad produkt från silon. I den tidigare energikartläggningen, som avser 2010, uppgick transportörens 



 

 

specifika energikonsumtion till 0,568 kWh per ton lastad produkt15). Genom att utgå från mängden 

lastad produkt för 2017 uppskattades energikonsumtionen till 4 867 MWh. 

 

För att inte växlarna skall frysa fast vintertid värms de med värmekabel. Vid terminalen finns 60 

stycken värmare om 7,7 kW samt 4 stycken om 11,2 kW. De flesta har styrning och går på full effekt 

under stora delar av vinterhalvåret medan 16 stycken har reglering. Växlarnas förbrukning har 

uppskattats till cirka 1 805 MWh (se bilaga 3). 

 

Vid infarten till underjord där lastning av produkter från KK3 sker finns en fläktvägg för att hålla kvar 

värme. Elanvändningen mäts och uppgick 2017 till 773 MWh.  

 

Under den mörka årstiden är bangården upplyst. Belysningen styrs med skymningsrelä. 

Elanvändningen har uppskattats vara densamma som vid den förra kartläggningen, 141 MWh per år. 

Detta eftersom ingen förändring har skett i verksamheten samt att belysningsbehovet inte ökar med 

ökad produktion. 

 

På området finns även två kontorsbyggnader som värms upp med el.  Elanvändningen har uppskattats 

vara densamma som vid den förra kartläggningen, 292 MWh per år. Detta eftersom ingen förändring 

har skett i verksamheten samt att uppvärmningsbehovet inte ökar med ökad produktion. 

 

Den övriga elkraften förbrukas av lossningsutrustning, dammutsugsanläggningar, tappar, signaler och 

växlar. Detta är poster som brukas i större grad vid ökad produktion.  Den potentiellt högre 

elanvändningen för den uppskattade för bandtransportören ligger också under denna post. 

Användningen uppskattades till 665 MWh för år 2017.  

 

Fjärrvärme 

Terminalområdet får värme från LKAB:s interna fjärrvärmenät. Fjärrvärmen som förbrukas vid 

Kiruna terminal produceras från oljepannor samt de avgaspannor som finns anslutna till pelletsverken. 

Från panncentralen faktureras terminalen 14,3% av den totala fjärrvärmekostnaden.  Fördelning för 

enheter och värmeanvändningen redovisas i figur 6.  

 
Figur 6: Fördelning fjärrvärme vid Kiruna Terminal 

Fjärrvärme nyttjas för  

- lossningsstation 

- drivstation samt lastningsanläggningen 

- fläktvägg, som har en värmeväxlare för att värma upp luften.  

 

Användningen för fläktväggen mäts separat och faktureras månadsvis. Total användningen för 2017 

var 2 780 MWh.  



 

 

 

Mätare finns för drivstation där också värme för lastningen ingår. I dagsläget läses mätaren inte av. 

Användningen kan dock fås fram i det interna drivsystemet och uppgick till 2 883 MWh. 

 

Lossningsstationen består av två ackumulatorer där fjärrvärmevatten lagras vid cirka 65oC, som 

senare används för upptining av vagnarna. Mätare för lossningsstationen togs in i värmesystemet först 

under januari 2018. Användningen kan dock tas fram från det interna drivsystemet IP21 och uppgick 

till 3 464 MWh.  

 

Diesel 

Terminalen har fyra diesellok för rangering vars körning och tomgångskörning loggas i driftsystem. 

Tankningen av loken sker vid terminal 1004 i Kiruna där varje lok har en egen tagg som loggas mot 

statistikprogrammet Qlickview. Konsumtionen redovisas i figur 7 Dieselloken förbrukade 145,3 m3 

diesel under året. Dock kan pumparna krångla under vintern och då tankas loken via tankbil, vilket 

inte är inkluderat i denna förbrukning. 

 
Figur 7: Dieselförbrukning lok fördelat på körning och tomgång för 2017 i m3 och MWh 

Notera att tomgångskörning står för nära 24% av den totala dieselanvändningen. 

 

Drivmedel 

Drivmedel i form av diesel används framförallt för fordon på området för exempelvis underhåll och 

lossning av kol. Utifrån förbrukningsdatum för 2017 kunde energikonsumtionen uppskattas till 72,2 

m3 eller cirka 707,56 MWh. 

 

Malmberget 

Terminalen i Malmberget förbrukar elkraft och gasol. Den totala energikonsumtionen fördelat på 

energibärare presenteras i figur 8.  



 

 

 
Figur 8: Total energikonsumtion Malmberget 

El 

Elanvändningen mäts i en punkt och faktureras månadsvis av Vattenfall AB. Internt finns dock fler 

mätpunkter enligt Tommy Rytiniemi, produktionschef LKAB Malmberget. Total årsförbrukning var 6 

772 MWh. Fördelning redovisas i figur 9. 

 
Figur 9: Fördelning el Malmberget 

 

Vid terminalen i Malmberget finns 36 stycken värmekablar med en installerad effekt om 7,7 kW och 

en med 11,2 kW. Dessa regleras och har styrparametrar likt rälstemperatur, nederbörd samt datum. 

Användningen har uppskattats till 941 MWh (se bilaga 3). 

 

Servicehallen står för lok-och vagnunderhåll i Malmberget. Byggnaden värms upp med det interna 

fjärrvärmenätet som finns på området. Värmen produceras i två stora elpannor om 8 MW som också 

förser en rad andra byggnader vid Malmberget med värme. Vid MAF-silon sker tappning av vissa 

produkter. Totalt uppgick elanvändningen till 2 747 MWh.  

 

Tapplokalerna MK3 och BUV förbrukar, utöver drift, även el för uppvärmning. En elpanna om 42 

kW finns installerad för detta ändamål. Sammanlagt förbrukades 2 321 MWh. 

 

Bangårdsbelysning lyser upp området ovan jord under den mörka årstiden samt året runt under jorden. 

Det finns idag skymningsrelä installerad. Även kontorsbyggnader matas med el för verksamhet. Den 

sammanlagda elanvändningen uppskattades till 663 MWh. 

 

 

 

 



 

 

Gasol  

För upptining av malmvagnarna används en hetluftsspanna. För processen används gasol. Gasolen 

sköts av företaget FloGas som även mäter användningen. I den gamla energikartläggningen användes 

nästintill ingen gasol för ändamålet men har under 2017 används flitigt15). Åtgången uppgick till 

101,68 ton under 2017 vilket motsvarar 1 423 MWh under antagandet att energidensitet är enligt 

bilaga 1. Användningen står i direkt proportion till mängden rågods som tas emot, vilket gör att 

åtgången varierar kraftigt mellan åren. 

 

Drivmedel 

Rangering av tåg i Malmberget sköts av en extern entreprenör. Således ingår inte lokens 

dieselförbrukning i denna kartläggning. Drivmedelsanvändningen har vid Malmberget varit 

försvinnande liten (0,21 m3) vilket gör att den inte redovisas vidare i kartläggningen.  

 

Svappavaara 
Vid Svappavaara terminal förbrukas elkraft, diesel, gasol samt drivmedel. Förbrukning av respektive 

energibärare redovisas i figur 10. 

 
Figur 10: Total energikonsumtion Svappavaara 

El 

Elanvändningen läses av manuellt vid tre mätare på området. Två i terminalbyggnadens källare samt 

en utomhus på bangården. Åtgången sammanställs och faktureras från Vattenfall AB till LKAB. 

Övrig förbrukning, vilket inkluderar bland annat lossningsstationen, faktureras månadsvis från 

Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening AB. Den totala användningen uppgick 2017 till 1 197 MWh. 

Elkraftfördelningen presenteras i figur 11. 

 
Figur 11: Fördelning el Svappavaara 

 



 

 

Terminalen har sammanlagt nio kablar med styrning om 7,7 kW samt sju om 11,2 kW. Användningen 

uppgick till 473 MWh (se bilaga 3). 

 

Lokaler värms upp av elpatron med installerad effekt 25 kW. Elanvändningen för uppvärmningen 

inklusive ventilation uppgick till 33 MWh.  

 

Bangårdsbelysning lyser upp området ovan jord under den mörka årstiden samt året runt under jorden. 

Det finns idag skymningsrelä installerad. Åtgången uppgick till 122 MWh.  

 

Övrig elförbrukning inkluderar bland annat kompressorer, transportör, processfläkt och uppgick år 

2017 totalt till 569 MWh. 

 

Gasol 

För upptining av malmvagnarna används en hetluftspanna med installerad effekt om 1,9 MW. För 

processen används gasol. Gasolen sköts av företaget FloGas som även mäter användningen. Åtgången 

uppgick till 48,6 ton under 2017 vilket motsvarar 655,2 MWh under antagandet att energidensitet är 

enligt bilaga 1. Användningen står i direkt proportion till mängden rågods som tas emot, vilket gör att 

åtgången varierar kraftigt mellan åren. 

 

Diesel 

Ett av MTAB:s diesellok är stationerad i Svappavaara, T46-2:an, vilket står för merparten av 

terminalens dieselförbrukning. Dock körs de andra dieselloken även här men är stationerade i Kiruna. 

Enligt det interna bokföringssystemet netfuel förbrukades 92,27 m3 diesel i Svappavaara (se bilaga 1). 

Likt i Kiruna kan användningen vara något högre då tankpumparna kan krångla vintertid. 

 

Drivmedel 

Terminalens fordon, likt personbilar samt lastningsfordon vid lossnings av kol, förbrukade 

sammanlagt 15,3 m3 drivmedel i form av diesel. 

 

Fordonsunderhåll, LLJF 
I Kiruna sker underhåll av malmvagnarna och IORE-loken i lokstallet som är beläget cirka 2 km från 

terminalen. Lokstallet står för cirka 6,7% av MTAB:s totala energikonsumtion.  

 

I lokstallet bedrivs tre olika verksamheter: 

- Lokverkstad 

- Vagnverkstad 

- Förråd 

 

Elkraft förses av Vattenfalls nät och fjärrvärmen till anläggningen är ihopkopplad med Tekniska 

Verkens fjärrvärmenät. Övergripande energikonsumtion ses i figur 12. 



 

 

 
Figur 12: Fördelning energi fordonsunderhåll 

 

El 

Elanvändningen mäts i en punkt och faktureras månadsvis, under året var användningen totalt 3 129,3 

MWh.  

 

Elenergi används i huvudsak för: 

- Uppvärmning av växlar för att undvika frysning vintertid 

- Elpannor, backup till fjärrvärmen under vintern 

- Kompressorer 

- Övrigt 

- Drift av pumpar och fläktar för VVS-anläggningarna 

- Belysning inom byggnader 

- Drift av verktygsmaskiner 

- Belysning av bangården 

- Laddning av truckar 

 

Det finns 18 stycken växelvärmare om 7,7 kW vardera vid fordonsunderhållet. Användningen har 

uppskattats till 452 MWh (se bilaga 3).  

 

Den gamla värmecentralen som sköts av Tekniska Verken har två stycken elpannor om 12 kV och 

800 A motsvarande 9 600 kVA installerat. Pannorna är topplast och använts vid de allra kallaste 

perioderna. Pannorna har inte varit i bruk under året och har troligtvis tagits helt ur bruk enligt Emil 

Brännström, ingenjör vid Tekniska Verken i Kiruna. 

 

Två stycken kompressorer finns installerade i syfte att bland annat rengöra växlar. Kompressorerna 

har en total pålastad effekt om 117 kW respektive 20,3–112,4 kW enligt ITSAB, underhållsansvarig 

för LKAB:s kompressorer. Lars Aspvik, produktionschef vid lokstallet, menar att kompressordriften 

ser likadan ut idag som 2010. Från detta uppskattas elanvändningen för kompressorerna vara 

oförändrad, det vill säga 260 MWh15). 

 

Resterande elförbrukning om 2 417 MWh går till 

- drift av pumpar och fläktar för VVS-anläggningarna 

- belysning inom byggnader 

- drift av verktygsmaskiner 

- belysning av bangården 



 

 

- laddning av truckar. 

 

Fjärrvärme 

Fjärrvärmen distribueras från Tekniska verkens fjärrvärmenät och mäts i två punkter: 

- Samtliga byggnader 

- Loktvätten 

 

Samtliga byggnader 

De tilluftsaggregat, samtliga med värmeåtervinning, som värmer vagnverkstaden är: 

- TA1, ventilerar nya delen 

- TA2, ventilerar gamla delen 

- Ventilationsaggregat till personalbyggnaden 

I vagnverkstaden finns totalt 11 värmefläktar installerade, ihopkopplade med fjärrvärmenätet.  

 

De tilluftsaggregat, samtliga med värmeåtervinning, som värmer lokverkstaden är 

- två tilluftsaggregat 

- ett större aggregat av märket SWEGON. 

I lokverkstaden finns 9 värmefläktar, anslutna till fjärrvärmenätet, installerade.  

 

Loktvätten 

Under vintertid används avisningsanläggningen för att underhålla vagnar och lok. Anläggningen 

består av ett bad på 70 m3 som hålls varmt via en värmeväxlare ihopkopplad med fjärrvärmenätet. 

Badet värms stundtals upp till cirka 70–80oC, för att hindra uppkomst av legionellabakterier. Tvätten 

förbrukade under året 77 MWh. Enligt Tekniska Verkens mätningar har fjärrvärmen kopplad till 

loktvätten haft väldigt låg temperaturdifferens mellan tur- och returvatten de senaste tre åren. Även ett 

kraftigt ökat flöde har registrerats under samma period. Jämfört med år 2014 har ökningen varit väl 

över 100 000 m3. Under 2017 var det totala flödet 130 000 m3. 

 

Drivmedel 

Lokstallet har tre personbilar samt en traktor. Eftersom tankning sker på terminalområdet har denna 

post lagts under terminalen i Kiruna. 

 

LKAB Logistik Narvik  
Energikonsumtion av respektive energibärare sammanfattas i figur 13. I figur 14 redovisas 

elfördelningen i verksamheten. 

 

 

Figur 13: Energibalans för LLN 



 

 

 

 

Figur 14: Fördelning av elförbrukare Narvik 

El  

Elkraft står för en majoritet av energikonsumtionen där drift av transport- och fördelningssystemet 

samt panncentralen står för merparten av användandet. Återstående elförbrukning under kategori 

övrigt fördelas på bland annat, vattenpumpar, tryckluftssystem och belysning.  

Transportbanden i Narvik fraktade 20 379 884 ton vilket ger en specifik energikonsumtion om cirka 

1,43 kWh per ton, vilket är samma specifika förbrukning som i SWECO-rapporten16). Detta resulterar 

i en total elförbrukning under året på drygt 29 000 MWh. Banden förbrukar nästan tre gånger mer 

energi per ton jämfört med Kiruna terminal. Detta på grund av de stora höjdskillnaderna mellan 

SILA:s utmatare och lastare i kaj 5 & 7. 

I och med införandet av TILA har ytterligare transportband installerats vilket resulterar i ökad 

elförbrukning. Transportbanden för de olika malmprodukterna samt olivin och kvartsit är i särklass 

den största förbrukaren i hamnen. Elmotorerna som direkt eller via hydrauliksystem driver banden 

står för elanvändningen.  

Det finns fyra elpannor, två i panncentralen och två i kaj 7. Pannorna vid kaj 7 har i dagsläget inte 

brukats fullt ut. Följaktligen saknas data på effekt och energikonsumtion för dessa. 

Olja 

De fyra oljepannorna i panncentralen har en gemensam effekt på 7,2 MW och förbrukade 593,8 m3 

eldningsolja (EO1) under året.  

Drivmedel 

Hamnen har 34 bilar, 2 hjullastare, 6 truckar och en MB Unimog som förbrukar diesel och bensin. 

Tillsammans förbrukade dessa 26,5 m3 under året. Förbrukning av bensin uppgick till 5,6 m3. 

 

LKAB Terminal Narvik 
Den övergripande energikonsumtionen inkluderat alla energibärare visas i figur 15. 
 



 

 

 

Figur 15: Energibalans för terminal Narvik 

 

El 

Elmätare finns för kontor, gästhus och växelvärmare. Användningen för bangårdsbelysning har 

beräknats efter installerad effekt och uppskattade drifttimmar. Posten ingår under kontorsmätaren. 
 

 

Figur 16: Fördelning av elförbrukare terminal Narvik 

Diesel 

Under året förbrukade terminalloket cirka 2,8 m3 diesel. 

Drivmedel 

Terminalen har fem stycken personbilar och hjullastare som förbrukar diesel och bensin.  

LKAB Logistik Luleå 
Verksamheterna i Luleå förbrukar elkraft, fjärrvärme, olja samt diesel. Övergripande fördelning av 

respektive energibärare redovisas i ett Sankey-diagram enligt figur 17. Den specifika 

energianvändningen uppgick till cirka 8 kWh/per ton skeppad produkt. Inkluderas bara den 

verksamhet som sköter logistik för järnmalmsprodukt, det vill säga malmhamnen, uppgick den 

specifika användningen till 2,5 kWh/per ton. 

 



 

 

 

Figur 17. Övergripande energibalans LLL 

El 

I figur 18 redovisas fördelningen av el över LLL:s verksamhet, mätpunkter samt fördelningen inom 

malmhamnen. Figur 19 redovisas bentonitanläggningens kraftfördelning. Det sammanlagda 

elkraftsbehovet uppgick till cirka 22,4 GWh. Elkraft till anläggningen mäts i fem punkter och 

faktureras månadsvis. Notera att banväxelns elförbrukning faktureras till MTAB och inte till LLL.  

Bentonitanläggningen på Sandskär innefattar malning och torkning av bentonit. För bland annat 

malning, torkning och kylning nyttjas el och den totala användningen uppgick till 16 GWh. 

Malmhamnen innefattar blandtransportörer och kompressorer och hade en elförbrukning om 5 586 

MWh. Uddebo oljedepå omfattar framförallt pumpar och hade en elförbrukning om 574 MWh.   

 

Figur 18 Kraftfördelning för LLL samt malmhamnen 



 

 

 

Figur 19 Kraftfördelning bentonitanläggningen12) 

Bland de enheter där elkraft nyttjas i hög grad hör: 

- Värmare för uppvärmning av tilluften för torkning av rågods 

- Drift av bandtransportör vid malmhamnen 

- Processfläkten i bentonitanläggningen 

- Kvarnen för malning av bentonit 

De två värmarna som nyttjas för uppvärmningen av tilluften för torkning av rågods mäts och står för 

den största energikonsumtionen om 8 629 MWh eller cirka 38,5% av LLL:s totala elförbrukning. 

Under 2016 gick anläggningen på full drift och behandlade då 162 002 ton bentonit. Den specifika 

elanvändningen för uppvärmning av tilluft till kvarnluftflödet uppgår därav till 53,3 kWh per ton. Det 

skall dock påpekas att elanvändningen är säsongsbetonad eftersom det är utomhusluften som värms 

upp. Således beror elanvändningen av utomhustemperaturen och kan skilja åren emellan beroende på 

medeltemperatur. Även rågodsets fuktighet har inverkan på användningen, eftersom det krävs mer 

energi för torkning av rågodset13).  

Den största bandtransportören är den från lossningen till silos som drivs med fem stycken 

hydraulaggregat om sammanlagt 2,6 MW. I dagsläget mäter inte LLL antalet drifttimmar för enheten, 

vilket gör det svårt att uppskatta dess energikonsumtion. I energikartläggningen från 2011 uppgår dess 

specifika energikonsumtion till 1,08 kWh per ton12). Genom att istället utgå från skeppade ton 2017 

skulle det ge en energikonsumtion om 4 584 MWh, cirka 20,5% av den totala elanvändningen. Detta 

värde bör dock ses som en schablonberäkning. Enligt Ove Salomonsson, underhållsingenjör vid LLL, 

är värdet med sannolikt något högre.  

Elanvändningen för bentonitkvarnen mäts och år 2017 förbrukade den 1 511 MWh, cirka 6,8% av den 

totala energikonsumtionen. Det kan sättas i relation till elanvändningen för denna process i den gamla 

anläggningen, där den år 2010 förbrukade 9 016 MWh12). Den nya anläggningen minskat elbehovet 

för malningen med cirka 83%.  

Den största fläkten i verksamheten är processfläkten för torkning vid bentonitanläggningen som 

förbrukade 2 140 MWh, cirka 9,6% av den totala elanvändningen. 

Utöver de stora enheterna finns en rad enheter likt ventilation, kompressorer, banväxlar, belysning, 

värmefläktar och pumpar som tillsammans förbrukade 5 667 MWh, cirka 25% av den totala 

elanvändningen år 2017.  



 

 

Det finns sammanlagt åtta kompressorer (fyra om 37 kW vardera vid bentonitanläggningen samt fyra 

vid malmhamnen) med en total installerad effekt om 309 kW. Utifrån driftdata från ITSAB, 

underhållsansvarigt bolag åt alla LKAB:s kompressorer, förbrukade kompressorerna sammanlagt 375 

MWh17). Tryckluft används framförallt för att blåsa den färdigmalda bentoniten från kvarnhall till 

färdigproduktsilos. Vid malmhamnen används kompressorer framförallt för filterrensning och 

dammutsug. 

Det har sedan bentonitanläggningen togs i drift tillkommit tre växlar vilket innebär att det nu finns 

sammanlagt fyra värmeslingor för växlar. Två på 11,2 kW samt två på 17,4 kW. Energikonsumtionen 

mäts och var 187 MWh år 2017. 

År 2010 fanns ingen utegårdsbelysning vid malmhamnen. LED-belysning (som har skymningsrelä 

installerat) med en sammanlagd installerad effekt om 6 kW lyser idag upp hamnen. Enligt 

kartläggningen för bentonitanläggningen drar belysningen 2 MWh per år13). Belysningen för 

byggnaderna vid malmhamnen kan antas vara densamma som för 2010, det vill säga 4 MWh per år 12) 

,då ingen förändring har skett i verksamheten. Om en utgår från SMHI:s data kring dagslängden över 

ett år skulle utegårdsbelysningen vara påslagen 12 timmar per dygn18) vilket skulle ge en 

elförbrukning om cirka 26 MWh per år. Notera att schablonberäkning utgår från att belysningen körs 

på full effekt.  

Vid Uddebo används elkraft framförallt för att driva cirkulations-och utlastningspumpar för olja samt 

för värmeslingor. Total förbrukning var cirka 574 MWh. 

Bland övrig energi finns poster likt förluster, mindre transportörer, ställverk och värmefläktar. Den 

stora bandtransportörer förbrukar förmodligen något mer än tidigare siffror. Beräkningsfelet kommer i 

så fall också under denna post. 

Eldningsolja 

I kartläggningen från 2011 förbrukades eldningsolja för torkning av bentonit, vilket det inte gör idag. 

Sedan LLL tog över ansvaret för Uddebo oljedepå så ligger istället depåns oljeförbrukning under 

bolaget. För att tjockoljan som lagras inte skall stelna, måste den hålla en temperatur om cirka 65–70 

℃. För detta ändamål finns en panncentral bestående av en huvudpanna och reservpanna. 

Huvudpannan har en märkeffekt om 1 860 kW och en oljebrännare om 3 153 kW. Reservpannan är 

betydligt äldre och har en oljebrännare om 1 965 kW19). Genom värmeväxling med varmvatten värms 

cisternerna samt personalutrymmen. År 2017 förbrukades 571,766 m3 eldningsolja eller 6 136 MWh 

motsvarande 18 % av den totala energikonsumtionen. ÅF har fått i uppdrag att göra en förstudie kring 

att byta oljepannorna mot fjärrvärme från Luleå Energi som kommer redovisas under 2018. 

Fjärrvärme 

Fjärrvärmeanvändningen under 2017 var 5 433 MWh motsvarande 16 % av den totala 

energikonsumtionen. Fjärrvärme används framförallt för tining av vagnar samt uppvärmning. 



 

 

 

Figur 20 Fjärrvärmefördelning för LLL 

Fjärrvärme mäts i fyra punkter enligt figur 20.  

- Malmhamnen Sandskär UC1, lossning, vilket innefattar tining av malmvagnar samt 

uppvärmning av anläggningen. Total förbrukning var 3 799 MWh år 2017. 

 

- Malmhamnen Sandskär UC2, skeppning, vilket innefattar anläggningen intill skeppningen. 

Total förbrukning uppgick till 899 MWh. 

 

- Malmhamnen Sandskär UC3, kontor och verkstad. Total förbrukning uppgick till 191 MWh 

 

- Nya bentonitanläggningen Sandskär, kvarnhallen. Total förbrukning var 544 MWh. 

 

Förråd och kontor värms med radiatorer och har frånluftsventilation. Det finns även två mindre 

tilluftsaggregat installerade för ventilation av kontor och verkstad. 

Under vintertid behöver malmvagnar avisas vilket görs i avisningsanläggningen genom att spruta 

varmvatten på malmvagnens sidor. Anläggningen består av en 700 m3 bassäng med konstant 

temperatur om 40℃ via en värmeväxlare som är ansluten till fjärrvärmenätet. Avisningsanläggningen 

står för en majoritet av fjärrvärmeanvändningen (cirka 70%). 

Drivmedel 

Hamnen i Luleå har 5 personbilar och 1 traktor. Årsanvändningen uppgick till 15 228 liter diesel. 

4.3 Energikostnad och CO2-utsläpp 

Energikostnad och koldioxidutsläpp avser 2017. Inga större konstruktionsarbeten eller driftavbrott har 

skett under 2017 som har påverkat energikostnaden. 

 

Avgränsningar och källdata 

Kostnader avser den direkta energikonsumtionen och inkluderar exempelvis inte underhåll på 

specifika enheter. Koldioxidutsläppen avser, förutom för el, de utsläpp som är direkt relaterade till 

användningen.  

 

MTAB 
Uppgifter om MTAB:s energikostnader utsläpp: 



 

 

 

- Energikostnader bygger på utdragna fakturor från Qlikview samt sammanställningar av 

kostnader för MTAB. Det har tillhandahållits från MTAB:s controller Ann-Katrin Sormunnen 

 

- Utsläppen för el har beräknats enligt Vattenfalls livscykelanalys för vattenkraft samt 

kärnkraft. För fjärrvärme bygger siffrorna vid lokstallet på värden från Tekniska Verken för 

total energiproduktion över hela året. Se bilaga 1 

 

- Fjärrvärmen som förbrukas vid Kiruna terminal produceras dels från de oljepannor som finns 

vid LKAB samt de avgaspannor som finns anslutna till pelletsverken vilket gör det svårt att 

uppskatta de totala kostnaderna och utsläppen. MTAB faktureras för eldningsolja som har 

kunnat spåras till fjärrvärmeanvändningen 

  

- Utsläpp för diesel, gasol och drivmedel bygger på bränsledatablad. Se bilaga 1 

LKAB Logistik Narvik  
Energikostnaderna och utsläppsberäkningar bygger på följande källor: 

- Kraftportalen 

- Shell.no 

- Circle K:s onlinetjänster 

Kostnader från dessa källor innefattar LLN samt LKAB terminal Narvik. Uppdelningen för bensin- 

och dieselkostnader mellan LLN och terminal har skett efter förhållandet till storleken på respektive 

fordonsflotta jämfört med totalt antal fordon.  

 

LKAB Logistik Luleå  

Uppgifter om LLL:s energikostnader och utsläpp 

- Data om värmekostnaderna är hämtade från Luleå Energi AB samt erhållna fakturor. 

 

- Elkostnaden är hämtade från Luleå Energi AB. Enligt deras fakturering skall elpriset ligga 

runt 245 SEK per MWh vilket inte anses rimlig. Detta eftersom den avviker från både Narvik 

och MTAB:s specifika elpris. Utifrån erhållna fakturor från Vattenfall AB för LLL ligger 

elpriset på 403 SEK/MWh inklusive moms. 

 

- Kostnad för eldningsolja 5 bygger på erhållna fakturor vid LLL och uppgick till 6 271 SEK / 

m3 

 

- Data om utsläpp är hämtade från Luleå Energi AB, Vattenfalls hemsida samt bränsledatablad 

(se bilaga 1) 

 

Övergripande energikostnader och koldioxidutsläpp 
Under 2017 uppgick totala koldioxidutsläppen för LKAB Logistik till cirka 6 000 ton och de totala 

energikostnaderna till cirka 97 miljoner SEK. 

 

 



 

 

MTAB 
Den totala energikostnaden för 2017 uppgick till cirka 46,6 miljoner SEK och koldioxidutsläppen till 

cirka 2 416 ton. Tabell 1 visar energikostnaden för MTAB. Eftersom drivmedlet som används är 

diesel, faktureras den tillsammans med lokdieseln och läggs således under samma postkostnad.  

 

För fjärrvärme vid terminalen råder det idag oklarheter kring vad som debiteras. MTAB faktureras för 

eldningsolja som används för fjärrvärmeproduktion, men också för fläktväggen. Enligt Peter 

Fjällborg, tekniker processmedia, faktureras inte MTAB för den fjärrvärme som förbrukas vid 

lossningsstation och driftstationen, vilket förmodligen beror på att användningen inte mäts. Således 

kan kostnaden för fjärrvärme vara högre än de siffror som återfinns i redovisningen.  

 

Energislag Energikostnad[SEK] Energikostnad[SEK/MWh] 

El  34 735 090 406 

Diesel 3 115 174 1347 

Gasol 1 762 004 848 

Fjärrvärme 5 370 672  414 

 

Tabell 1: Energikostnad MTAB 

Likt tabell 1 redovisar står elkraft för majoritet av energikostnaderna om cirka 83 %. Den specifika 

energikostnaden domineras dock av diesel. Figur 21 visar utsläppsfördelningen. Dieseln ger upphov 

till störst utsläpp och även högst specifika utsläpp. Att använda sig av fler eldrivna lok för rangering 

och elfordon för transport skulle följaktligen minska koldioxidavtrycket. 

 
Figur 21: Totala koldioxidutsläpp för MTAB 

 

LKAB Logistik Narvik  
Den totala energikostnaden för år 2017 uppgick till 35,5 miljoner NOK och koldioxidutsläppen till 

cirka 2000 ton. Likt tabell 2 visar är utgifterna för elkraft markant högre än resten av energislagen. 

Dock är priset per MWh likartat med EO1. Diesel och bensin utgör en mindre del av kostnaden men 

är desto dyrare per MWh.  

Energislag Energikostnader [NOK] 
Energikostnader [NOK/MWh] 

El 31 320 762 660 
Olja EO-1 4 028 716 680 



 

 

Diesel 296 249 1291 
Bensin 75 878 1532 

Tabell 2:  Energikostnader för LLN 

Koldioxidutsläpp till följd av energikonsumtion redovisas i figur 22. Se bilaga 3 för beräkningar. 

 

 

Figur 22: Koldioxidutsläpp LLN 

Likt figur 22 visar står oljepannorna i panncentralen för en majoritet av utsläppen. Ett byte till 

elpannor skulle minska utsläppen avsevärt. 

LKAB Terminal Narvik 
Den totala energikostnaden för år 2017 uppgick till 1 miljoner NOK och koldioxidutsläppen till cirka 

25,2 ton. Som tabell 3 visar är utgifterna för elkraft markant högre än resten av energislagen.  
 

Energislag Energikostnader [NOK] Energikostnader [NOK/MWh] 

El 817 700 1 025 

Diesel 83 176 1291 

Bensin 11 138 1532 

Tabell 3:  Energikostnader för terminal Narvik 

Koldioxidutsläpp till följd av energikonsumtion redovisas i figur 23. Se bilaga 3 för beräkningar. 

 



 

 

 

Figur 23: Koldioxidutsläpp Narvik 

Även om elkraft är det betydligt mest förbrukade energislaget domineras fortfarande 

koldioxidutsläppen av lokdiesel.  

 

LKAB Logistik Luleå 

Den sammanlagda energikostnaden för 2017 var cirka 16,7 miljoner kronor. Utsläppen har 

uppskattats till 1 995,8 ton. Tabell 4 visar att den totala kostnaden för fjärrvärme och olja är likartade. 

Kostnad per MWh skiljer sig dock där fjärrvärme är högst, borträknat den för diesel vars förbrukning 

är försvinnande liten. Kostnader för oljan inkluderar inte skattepålägg som kan tillkomma, vilket 

skulle kunna göra det dyrare än fjärrvärme per MWh. Det planerade bytet av uppvärmningsmetod vid 

Uddebo oljedepå görs dock inte utifrån kostnadsincitament utan av miljöskäl, ty LLL har krav från 

myndigheterna titta på alternativ uppvärmning19). 

 

Tabell 4: Kostnadsfördelning för LLL 

Figur 24 visar den totala fördelningen av alla koldioxidutsläpp från LLL som är energirelaterade. Likt 

figuren visar är det eldningsoljan som står för en majoritet av utsläppen. Det är därför välkomnande 

att en förstudie pågår för att ersätta eldningsoljan med fjärrvärme, eftersom det skulle minska de årliga 

koldioxidutsläppen med 79%. 

 



 

 

 

Figur 24 CO2-utsläpp för LLL. 

4.4 Betydande energiaspekter 

Inom LKAB definieras ”Betydande energiaspekt”: 

 
- En betydande energiaspekt på koncernnivå utgör 10% av koncernens energianvändning     

eller 10% av den del av verksamheten som analyseras15) 

 

- En energiaspekt kan också klassas som betydande om den bedöms ha stor potential för     

energieffektivisering, utbyte till förnybar energi eller ökat energiutbyte mot omgivande 

samhälle 

Specifik förbrukning och andel av total energikonsumtion för LKAB Logistiks olika verksamheter 

visas i tabellerna i figur 25. Cellens färg tecknar energibärare i fråga. 

 

MTAB 

 
 

 Figur 25: Betydande energiaspekter för respektive ort MTAB 



 

 

 

LKAB Logistik Narvik 

Betydande energiförbrukare för LLN är framför allt transportbanden men även panncentralen. 

Specifik förbrukning och andel av total energikonsumtion visas i tabell 5.  

 
Energiförbrukare Energikonsumtion 

[MWh] 
Andel 

Transportband 29 261 54,8% 
Panncentralen [El, Olja] 15 567 29,5% 

Tabell 5:  Betydande energiaspekter LLN 

LKAB Terminal Narvik 
Specifik förbrukning och andel av total energikonsumtion för MTAB:s olika verksamheter visas i 

tabell 6. 

 

Energiförbrukare Energikonsumtion 
[MWh] 

Andel 

Växelvärmare 404 46,5% 

Kontor 296 34,1% 

Gästhus 97 11,1% 

Tabell 6:  Betydande energiaspekter terminal Narvik 

Mer än 90% av all energikonsumtion vid terminalen är elkraft. Andelen har ökat framförallt på grund 

av tidigare uppdrag med lastbils-och loktransporter nu sker med TILA. Detta snarare än att 

elanvändningen skulle ha ökat kraftigt. Växelvärmare förbrukar något mer jämfört med kontor och 

belysning tillsammans. 

 

LKAB Logistik Luleå 

I tabell 7 redovisas identifierade betydande energiaspekter vid LLL. Värmarna är de aspekter som är 

bäst skick då de levererades 2015.  

 

        Tabell 7: Betydande energiaspekter vid LLL 

4.5 Nya mätpunkter 

De nya föreslagna mätpunkterna för verksamheter under LKAB Logistik bygger på följande 

motiveringar: 

- Enheten har energibesparingspotential  

- Enheten är en betydande energiaspekt 



 

 

- Enheten är betydande utifrån kostnad och koldioxidutsläpp 

 

Syftet med en ny mätpunkt är att få bättre översikt över en enhets förbrukning och följaktligen ha 

underlag för kommande effektiviseringsbeslut. 

 

MTAB 

Terminal Kiruna 

Föreslagna mätpunkter: 

- Transportband, elkraftförbrukning 

- Drivstation & lastningssanläggning, fjärrvärmeförbrukning 

Transportbandet går från pelletsverken ut till SILO 2 och SILO 4. Energikonsumtionen är direkt 

kopplat till produktionsnivån och är därför intressant att mäta i syfte ta fram nyckeltal så som kWh per 

ton färdig produkt. Det möjliggör uppföljning på elanvändningen kopplat till produktion. Idag mäts 

momentan effekt via IP21 på ett antal ställverk som förser K-terminal med elkraft men datan loggas 

inte. Ställverken förser många enheter med elkraft och därför rekommenderas en specifik 

effektmätning på transportbandet som loggar effektkurvan efter tidsenhet. 

 

Mätare med momentaneffekt finns idag för drivstation och lastningsanläggningen men läses inte av. 

Det går att få fram användningen, men det rekommenderas att göra det enklare att ta fram den för 

personal istället för att hyra in en konsult likt det ser ut idag.  

 

Terminal Malmberget 

Efter en genomgång av mätpunkterna vid malmberget idag finns det ej behov för flera mätpunkter då 

de idag täcker användningen vid de olika enheterna. Möjligtvis kan växelvärme vara aktuellt, men då 

elkraften för dessa matas från olika punkter som också tillgodoser andra enheter bedöms detta vara 

svårt. 

 

Terminal Svappavaara 

Föreslagna mätpunkter: 

- Övrig el, elkraftförbrukning 

Övrig el är en stor post i Svappavaara där möjligheterna för specifika mätningar är goda. De nya 

mätpunkterna bör framförallt beröra de enheter vars förbrukning är direkt kopplade till produktion. 

Transportband och malmtapp bedöms vara enheter som borde prioriteras.  

 

Fordonsunderhåll 

Föreslagna mätpunkter: 

- Övrig el, elkraftförbrukning 

Det finns idag ingen mätning för enheter vid fordonsunderhåll. För att kunna identifiera en gynnsam 

mätpunkt bör därför en analys av matningen göras. De enheter som uppskattas vara mest aktuella är 

driftmaskiner (likt motorer, pumpar och fläktar) samt laddningsstationen för de truckar som används 

dagligen. Den sistnämnda är centrerad till en specifik plats, vilket gör det enklare att sätta upp en 

mätpunkt. Enheter kopplade till driften är utspridd och kan därför vara svårare att mäta specifikt.  

 

 

LKAB Logistik Narvik 
Föreslagna mätpunkter: 



 

 

- Transportband, elförbrukning 

Det stora transportbandssystemet går från SILA via TR10 och TR11 ut till de mindre transportbanden. 

Energikonsumtionen är direkt kopplat till skeppat ton färdig produkt och är därför att mäta intressant i 

syfte ta fram nyckeltal såsom kWh per ton färdig produkt. Detta möjliggör uppföljning på 

elanvändningen kopplat till produktion. Idag mäts momentan effekt via IP21 på ett antal ställverk som 

förser LLN med elkraft men data loggas inte. Ställverken förser många enheter med elkraft och därför 

behövs en specifik effektmätning på transportbanden som loggar effektkurvan efter tidsenhet.  

 

LKAB Terminal Narvik 
Terminalen har styrsystem för växelvärmare och belysning i syfte att energieffektivisera där en av 

posterna mäts. När LED-belysningen har fotoceller kan energibesparingsåtgärderna för 

bangårdsbelysningen anses vara uppfyllda. Samma gäller för växelvärmen som regleras efter väder 

och temperatur. Terminalen har utefter rådande förhållanden bedömts ej ha behov av nya mätpunkter.  

 

LKAB Logistik Luleå 
Bentonitanläggningen mäts i dagsläget vid en rad enheter och det finns följaktligen inget behov av fler 

mätpunkter. Vid malmhamnen finns dock potential utöka antalet mätpunkter och då framförallt för 

elkraft. En förslagen ny mätpunkt är till transportbandet som transporterar produkterna till silos. Dess 

elförbrukning står i direkt relation till produktionsnivån och är därför intressant att mäta i syfte att ta 

fram nyckeltal likt kWh per ton färdig produkt. Det möjliggör uppföljning på förbrukning kopplat till 

produktion. Enheten finns i driftsystemet, men i dagsläget samlas ingen data in. Förslagsvis installeras 

därför en effektmätare (alternativ mätare för både spänning och ström) för hydraulmotorerna. Vidare 

bör momentaneffekten och drifttimmar loggas för att sedan på enkelt sätt kunna beräkna mängden 

förbrukad elkraft. 

4.6 Intervjuer och medarbetarnas inverkan 

För att få bättre inblick i verksamheternas energikonsumtion har en rad medarbetare med god insyn i 

de olika verksamheterna fått ge sin syn på LKAB:s energikonsumtion och vad som kan förbättras. 

Medarbetarna har fått utgå från frågorna: 

 

- Påverkar rutiner och beteenden er förbrukning av energi?  

 

- Är alla medarbetarna medvetna om vilka energimål LKAB satt upp, bolagets syn på 

energikonsumtion samt vad som kan göras för att minska användningen? 

 

- Upplever du att alla medarbetare känner ett ansvar att LKAB:s energimål uppfylls? 

 

- Vad tror du kan effektiviseras i verksamheten och vad bör prioriteras först? 

 

- Hur tycker ni att arbetet med uppföljning och vidareutveckling av energikartläggning har 

funkat? Vad kan göras bättre? 

 

Intervjuobjekt 

Medarbetarna som intervjuats vid MTAB är verksamma framförallt i Kiruna och Svappavaara då 

effektiviseringspotentialen uppskattas vara högst här. Medarbetare som hörts är: 

 

- Hans-Olof Wettainen - Sektionschef MTAB. God insyn i linjetransporterna 

 



 

 

- Jyrki Pallkvist - Produktionschef MTAB. God inblick i terminalverksamheten i Kiruna 

 

- Robert Pallari - Underhållsingenjör MTAB. Sitter på mycket kunskap om lok-och 

vagnteknik samt verksamheten vid lokstallet 

 

- Stefan Sunna - Terminalarbetare Svappavaara. God inblick i terminalverksamheten i 

Svappavaara 

 

- Jacob J Steinmo -  sektionschef LLN. God insyn i hela LLN:s verksamhet 

- Sofia Jonsson – Sektionschef LLL. God insyn i hela LLL:s verksamhet 

 

- Ove Salomonsson – Underhållsingenjör. God inblick i specifika enheter, likt 

bandtransportörer vid LLL 

 

Robert Pallari 
Enligt Robert har lokstallet goda rutiner när det gäller att spara energi och ett miljö-och energitänk när 

man köper in nytt material till verksamheten. Ett lyckat exempel är att nya lager som köps in för lok- 

och vagnshjul numera har lågfriktionstätning, vilket gör att hjulen rullar lättare och på så sätt minskar 

elanvändningen för tågen. 

 

Robert tror också att medarbetarna känner ett ansvar. Det visar sig bland annat i att de oftast ser till att 

stänga portar direkt efter användning för att undvika värmeläckage. I verksamheten finns även lappar 

uppsatta för att påminna om detta. Robert menar istället att de i större grad måste angripa tekniken i 

verksamheten, exempelvis genom att använda mer effektiva maskiner.  

 

Vid lokstallet sätts det varje år upp energibesparingsmål där man försöker minska åtgången med några 

procent jämfört med föregående år. Robert menar att detta arbete går framåt, men sakta då det tar 

mycket tid och är kostsamt.  

 

Robert tror vidare att mycket effektiviseringspotential finns i värmeläckage. En del portar är 

exempelvis inte alls tätade undertill och läcker värme. Nyare portar, som också används mer flitigt, 

har ofta bättre tätning men har potential att tätas ytterligare. En annan möjlig åtgärd finns att hämta i 

lokverkstaden som är en gammal byggnad med högt i tak. Exempelvis är de allra flesta fönster tvåglas 

och har inte bytts ut sedan byggnaden uppfördes. Robert tror det finns stor effektiviseringspotential i 

lokverkstaden, men då byggnaden är K-märkt kan det medföra att kostnaden för effektivisering blir 

allt för hög.  

 

Jyrki Pallkvist 
Vid terminalen i Kiruna finns enligt Jyrki inte någon direkt handlingsplan för att minska 

energikonsumtionen. De har dock satt upp mål för att minska kostnaden och då framförallt för 

dieselloken som Jyrki också tror har störst effektiviseringspotential. 

 

Jyrki nämner att det finns en tendens hos medarbetarna att inte slå av dieselloken trots att det finns 

lokvärmare, vilket gör att de körs mycket tomgång. Orsak till detta tror Jyrki beror på flera saker. Dels 

är det något som hänger kvar som en rutin men samtidigt har elverken och dieselvärmarna på loken 

krånglat en del. En anledning till krånglet tror han beror på att det är långa ledningar mellan tanken 

(som sitter i boggin) till komponenterna som tankpumpen har för låg kapacitet för. Det har hänt att 

lokens elverk gör tre startförsök och sen har den inte gått igång. Genom att installera en extra tank 



 

 

närmare elverket har det visat sig att tåget hoppar igång direkt. Får man detta att fungera, tror Jyrki att 

fler kommer våga slå av loken. Jyrki tror också det handlar om att få in en ny rutin bland 

medarbetarna. Utöver att det förbrukas diesel i onödan, menar Jyrki också att man förbrukar 

motortimmar i onödan. Översyn av loken är baserat på motortimmarna och efter 1000 timmar skall 

loken in för översyn. Nu är närmare 30–40% av dessa timmar tomgång, vilket gör att man underhåller 

loken i onödan.  

 

En enhet Jyrki menar de inte har tillräcklig koll på idag är fjärrvärmeanvändningen och han 

efterfrågar bättre mätning. Eftersom terminalen betalar en viss andel av oljeanvändningen vid 

panncentralen, anser Jyrki att terminalen får betala för ökad förbrukning som nödvändigtvis inte 

behöver ske vid terminalen.  

 

Ett annat problem som finns vid terminalen är att få upp värmen i lastningssilotoppen. Idag behövs det 

ibland tillföras mobila elvärmare för att temperaturen skall vara rätt. Jyrki ser en potential i att ta 

tillvara på den värme som finns i hydraulmotorrummet (där det blir mycket varmt) för 

bandtransportören och nyttja den i silotoppen. Kostnaden för en sådan lösning tror han dock är 

betydligt högre en exempelvis mindre tomgångskörning.  

 

En annan hotspot finns enligt Jyrki vid stollen, där den västra porten mot väg 4 krånglar en del och 

står ofta öppen vilket ger värmeläckage. Problemet har varit återkommande även efter reparation.  

 

Stefan Sunna 
Stefan har arbetat vid terminal Svappavaara i 13 år och tycker sig ha sett en minskning i engagemang 

kring frågor som inte direkt är relaterade till arbetsuppgifterna, likt exempelvis energikonsumtion. 

Stefan upplever att många medarbetare brister i rutiner likt stänga dörrar efter sig eller att inte ha 

fordon stående på tomgång. En anledning till detta tror han är att många medarbetare är relativt nya, 

men också att det idag finns en annan jargong där man inte engagerar sig i sin arbetsplats på samma 

sätt.  

 

Besparingspotential finns i flera delar av verksamheten enligt Stefan och påtalar samtidigt att flera av 

hans förslag har varit på tapeten sen 2005, men ingenting har hänt. Stationshuset är gammalt och 

kräver därför mycket energi för uppvärmning. Dessutom springs det mycket i huset, vilket kräver 

ytterligare uppvärmning. Förut värmdes huset upp med hjälp av en oljepanna, men idag nyttjas 

elpatron. Stefan tror att om elpatron ersätts med bergvärmepump kommer elanvändningen minska. 

Investeringen är stor, men Stefan tror att pumpens återbetalningstid är relativt låg med tanke på att 

stationshuset idag enbart värms upp med direktverkande el. 

 

Stefan ser också potential i gasolanläggningen. Tidigare klarade sig anläggningen på en 5 m3-tank 

gasol under hela vinterhalvåret. I och med den nya hetluftspannan tar samma tank slut på några dagar. 

Orsaken till detta är enligt Stefan att det tar en halvtimme att starta igång den nya pannan, vilket gör 

att man väljer att blåsa alla vagnar istället för enskilda med problem för att slippa starta om den. En 

annan orsak till den höga gasolanvändningen tror Stefan beror på själva byggnaden. Byggnaden har 

hög takhöjd och är helt oisolerat. Med sänkt takhöjd tror Stefan att gasolanvändningen minskar med 

behållen panneffekt. Stefan menar också att inga större ingrepp krävs för att sänka takhöjden och 

passar man på att isolera taket tror han att gasolanvändningen minskar avsevärt. Utöver minskad 

energikonsumtion, menar Stefan också att lossningstiden skulle kunna halveras om taket sänktes 

eftersom det skulle gå snabbare att tina vagnarna. 

 



 

 

Enligt Stefan finns även potential för minskad elförbrukning. Belysningen vid stollen (under jord) är 

idag påslagen dygnet runt året om och lysrören är gamla och i många fall trasiga. Stefan ser en enkel 

åtgärd i att byta ut lysrörsarmaturen till LED-belysning samt installera strömbrytare vid varje ingång. 

I jämfört med de andra verksamhetsorterna har inte terminal Svappavaara någon tryckluft för blåsning 

av växlar, vilket minskar växelvärmarnas elförbrukning. Stefan menar att detta har varit på tal länge, 

men kostnaden har ansetts vara hög. 

 

Hans-Olof Wettainen 
MTAB hade en temporärt anställd vars uppgift var instruktion av ecodriving för samtliga lokförare 

enligt Hans-Olof. Detta var för cirka två år sedan i samband med en kampanj när CATO-systemet var 

i bruk. Idag finns dock ingen officiell utbildning riktade mot lokförare som anställs hos MTAB. Dock 

repeteras ecodriving-färdigheter i samband med de årliga utbildningarna. Enligt en elev i Malmberget 

var utbildare från norska sidan lite extra inriktade på återmatning påtalar Hans-Olof, vilket även syns 

på andelen återmatad energi på norska sidan. 

 

Det som saknas idag är ett kvitto på lokförarens körning som stämmer säger Hans-Olof. Väder och 

miljö längs malmbanan spelar stor roll. Är det isigt eller blött på spåren saknas den friktion som 

behövs för effektiv återmatning. Under dessa förhållanden kan feedbacken till föraren bli 

missvisande. 

 

Idag tror inte Hans-Olof att lokförare är medvetna om de exakta energi- och miljömål som LKAB 

bestämt. Däremot tror han lokförare vill göra så energisnåla resor som möjligt med högsta möjliga 

återmatning. Ytterligare utbildning för lokförare är inte Hans-Olof främmande för. Dock menar han 

att ett nytt styrsystem är av mycket högre prioritet. 

 

Jacob J Steinmo 
Rutiner och beteenden spelar en viktig roll i energibesparingsarbetet menar Jacob. För tillfället utreds 

till exempel nya rutiner för bassängen i samband med upptining av malmvagnarna. Istället för 

uppvärmning av vattnet till bakteriedödande temperatur kommer väteperoxid införas i syfte förebygga 

legionellaspridning. Även nya rutiner kring styrningen av transportbanden önskas. Enligt Jacob går 

banden emellanåt tomma på full effekt vid lastning och transport av produkter. Där önskas ett bättre 

system, till exempel frekvensstyrning med hjälp av omriktare, för minskad elförbrukning. Utöver 

dessa åtgärder uppgraderas även det interna kraftnätet på området, vilket enligt Jacob kommer 

effektivisera användandet. Idag uppskattar han att dessa rutiner och åtgärder kan bidra till en 

energibesparing på upp till 1 GWh. 

 

Inga konkreta energimål specifikt för LLN:s verksamhet existerar idag. De faller under LKAB 

koncernens egenformulerade miljömål. Dessa mål och nyckeltal är inte allmän kännedom bland 

medarbetarna, misstänker Jacob. Dock menar han att det finns ett generellt engagemang och god 

kultur på arbetsplatsen som gynnar energibesparingen. Exempel skulle kunna vara påslagen belysning 

mitt på dagen skall släckas samt sänkt temperatur i kontoret nattetid. I framtiden skulle Jacob vilja se 

fler möten med jämna mellanrum i syfte att följa upp energiarbetet eftersom det kan vara ett bra sätt 

att få in synpunkter på förbättringar. Ytterligare åtgärder framöver som diskuterats är ett system för 

tryckluften samt termostatstyrning som skall kunna bokföra läckage. Även elbilar skulle kunna vara 

en framtida lösning i fordonsflottan. 

 

Vid prioritering av tidigare nämnda åtgärder är nya elmotorer och omriktare för frekvensstyrning den 

allra viktigaste menar Jacob. Transportbanden är majoriteten av malmhanteringsverksamheten, där 



 

 

besparingspotentialen är som störst. Ytterligare åtgärder som prioriteras högt är tryckluftssystemet 

samt varmvattenbassängen. Varmvattenbassängen har sedan länge varit känd för att sluka energi säger 

han. Där har arbetet med väteperoxid påbörjats för energibesparing, men han skulle gärna undersöka 

möjligheten att utöka åtgärderna. Ett exempel som diskuterats är utbyte av oljepannorna mot elpannor.  

 

Sofia Jonsson & Ove Salomonsson 
Enligt både Sofia och Ove finns inget energi-och effektivitetstänk i rutiner och beteende vid LLL. 

Anledningen till detta anser de är bristande prioritet från ledningen, det vill säga dem själva. De har en 

energihandlingsplan med åtgärdsförslag, men den har inte prioriterats under de senaste tre åren. Sofia 

menar att detta beror på att LLL inte har prioriterats i energifrågor från högsta ledningen, eftersom 

verksamhetens energikonsumtion är så pass låg jämfört med pelletsverken. Det är alltså upp till LLL 

själva att arbeta med energifrågor.  

 

Det sätts idag inte heller upp några mål för att minska energianvändningen i malmhamnen. Mycket 

beroende på att inget ingående nyckeltal följs. Det finns vissa taggar som gör att driftsystemet loggar 

större enheter, vilket kan användas som underlag för nyckeltal. Detta är dock inget som görs idag då 

datorn inte har kapacitet att logga. Vid inköp av ny utrustning tas ofta inte dess energikonsumtion med 

i val av utrustning. Likväl har ny utrustning lätt till minskad förbrukning tack vare modernare teknik.   

 

När det kommer till effektiviseringsåtgärder ser Sofia och Ove störst potential inom fjärrvärme, 

kompressorer samt Uddebo oljedepå. Det går idag åt mycket fjärrvärme för att värma 

avisningsbassängen. Enligt Ove är bassängens kapacitet idag egentligen för låg och för att få samma 

temperatur på första och sista vagnen behövs mer värme tillföras. Ett förslag för att komma runt 

problemet utan att tillföra mer värme är enligt Ove att öka cirkulationen i bassängen, vilket ökar 

bassängens verkningsgrad.  

 

Det pågår idag ett projekt för att centralisera kompressorerna men enligt Sofia och Ove är det ITSAB 

som varit mest drivande i detta. Om projektet fullföljs, kommer tryckluftssystemet också revideras 

vilket med största sannolikhet också ger en effektivisering av systemet.  

 

Där det finns klart högst potential för minskad energiåtgång (och utsläppsminskning) är enligt Sofia 

vid Uddebo oljedepå. LLL har idag ett krav från länsstyrelsen att undersöka andra 

uppvärmningsmetoder än med EO5. Idag är det framförallt fjärrvärme som undersöks som alternativ. 

Projekteringskostnaden uppskattas enligt Sofia till 7,6 miljoner SEK och en fjärrvärmeanslutning 

kommer ge upphov till en betydligt högre kostnad. Slutsatsen från kostnadskalkylen är att ett byte till 

fjärrvärme inte ger upphov till någon kostnadsbesparing. Enligt Sofia är dock inte kostnaden ett 

problem, så länge LKAB kan visa på en viss utsläppsreducering. Hon ser dock gärna alternativa 

förslag till fjärrvärme som också ger upphov till utsläppsreducering.  

4.7 Effektiviseringsförslag & lönsamhetskalkyl 

Effektiviseringsåtgärder delas i regel in i tre olika åtgärdsgrupper: 

 

- Grupp 1: Förbättringar av befintligt system 

 

- Grupp 2: Enklare investeringar  

 

- Grupp 3: Förändringar på systemnivå 

 

Förbättringar av befintligt system görs oftast genom att förändra beteende och rutiner som gör att 

utrustning och system nyttjas på ett effektivare sätt. Denna åtgärdsgrupp kräver ofta ingen investering. 



 

 

Exempel på åtgärder är att släcka eller stänga av utrustning när det inte behövs, utbilda personal och 

se över styr-och reglersystem.  

 

Till enklare investeringar hör åtgärder där enstaka komponenter köps in eller byts ut som inte kräver 

någon större planering eller kostnad. Exempel på enklare investeringar är att installera 

frekvensomriktare, byta till LED-belysning eller att införa ny reglerutrustning. 

 

Förändringar på systemnivå kräver i regel mer planering och större investeringar. Dessa åtgärder görs 

ofta vid om- och nybyggnation. Exempel på åtgärder är att installera värmeåtervinning från frånluft 

eller att tilläggsisolera fasaden på en byggnad.  

 

En industri bör, enligt branschorganisationen Jernkontoret, prioritera de effektiviseringsåtgärder som 

på lång sikt ger så energi- och kostnadseffektiv energikonsumtion som möjligt. Förändringar i rutiner 

och beteende har exempelvis ingen påverkan på den långsiktiga energikonsumtionen i industrin 

jämfört med en förändring på systemnivå. Således så kan och bör en förbättring av befintligt system 

implementeras så snart som möjligt. För enklare investeringar kan hänsyn behövas ta till de 

långsiktiga energimålen, då det i längden kan vara effektivare att se över ett helt system än att byta ut 

enskilda komponenter20). 

 

LKAB är ett stort företag och således finns hundratals möjliga åtgärder för en energieffektivare 

verksamhet. Intervjuerna ger dock en bra bild över vilka konkreta åtgärder som är möjliga. 

Åtgärdsförslagen har tagits fram utifrån produkter och tjänster som idag finns på marknaden. För 

åtgärder i grupp 3 har företag i branschen rådfrågats och om möjligt har offert begärts ut. 

 

Kalkylmetoder 

De investeringar som rekommenderas bygger på två olika lönsamhetsmetoder: 

 
- Pay-off-metoden 

 

- LCC - Life Cycle Cost 

 

Pay-off-metodens beräkningar och antaganden innefattar inte räntekostnader och fordringar. 

Återbetalningstiden tar endast hänsyn till när motsvarande belopp på grundinvesteringen har sparats 

in som konsekvens av effektiviseringsåtgärderna. Inom LKAB gäller en återbetalningstid om högst 3 

år. 

 
I Life Cycle Cost eller livscykelkostnadsanalys tas fler parametrar i beaktning. Livscykelkostnaden 

definieras som totalkostnaden för utrustningen under hela dess livslängd. LCC inkluderar alltså både 

investeringskostnader samt drift- och underhållskostnader.  
De tre viktigaste komponenterna i LCC är: 

- Energikostnaderna under utrustningens livslängd 

- Investeringskostnaderna för utrustningen 

- Underhållskostnaderna för utrustningen likt stilleståndskostnader 

Investeringskostnaden är känd men energi- och underhållskostnad är svårare få exakta värden över tid. 

Dessa uppskattas och antas vara samma för varje år. Energi- och underhållskostnaderna måste kunna 

jämföras med investeringskostnaden, vilket är nusummefaktor syfte. Den räknar om de löpande 

kostnaderna till det aktuella värdet för dagen21).  



 

 

𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =  
1 − (1 + 0,01𝑟𝑘)−𝑛

0,01𝑟𝑘

 

𝑟𝑘= Kalkylränta (11% hos LKAB) 

𝑛 = Ekonomisk livslängd i år 
𝐿𝐿𝐶𝑡𝑜𝑡= Investering + 𝐿𝐿𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐿𝐿𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 

𝐿𝐿𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖= Årlig kostnad × nusummefaktorn 

𝐿𝐿𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = Årlig kostnad × nusummefaktorn 

 

Åtgärdsförslag 

I tabell 8 redovisas de åtgärdsförslag som kommit upp under intervjuerna. Notera att vid byte av 

elmotorer installeras även omriktare.  

 
Tabell 8: Åtgärdsförslag LKAB Logistik 

 

Nya elmotorer till transportband 
Transportband går på full effekt under lastning och lossning oavsett om det är produkter på banden 

eller inte. Detta görs framförallt under vinterhalvåret då vatten från järnmalmsprodukterna lätt fryser. 

Omriktare möjliggör styrning av varvtal på elmotorerna som driver banden vilket leder till minskad 

energikonsumtion när banden skall rulla utan produkt.  

 

Elmotorer inom MTAB driver transportband KL20TR001 samt KL20TR011. Total installerad effekt 

för KL20TR001 är 2 680 kW.  KL20TR011 drivs av en ABB-motor med märkeffekten 75 kW.  

  

Utifrån effektkurvorna under två separata dygn med normaldrift (redovisas i bilaga 1) kan noteras att 

aktiva effekten under drift uppgår till 1700 kW och skenbara effekten till 2 200 kVA, vilket kan tala 

för att det installerade systemet använder allt för mycket reaktiv effekt. Motorerna är inte utbytta 

sedan anläggningen togs i bruk år 2007–2008 och är med största sannolikhet av lägre verkningsgrad 

än de modernare motorer. Kombinationen av modernisering och effektanpassning leder ofta till 

energibesparingar.  

 

Enligt Stellan Rosenquist, försäljare av motorer och drivsystem vid ABB, skulle en ny investering 

som motsvarar dagens behov spara ungefär 52 000 SEK per elmotor under livscykeln (se bilaga 2 för 

offert). Riktpris för en 75 kW 4-polsmotor med verkningsgradsstandard IE4 ligger runt 50 000 SEK. 

Återbetalningstiden för riktpriset på en IE4-motor skulle då uppgå till 19,2 år. Inklusive installation-

och upphandlingskostnad blir återbetalningen något längre. 

 



 

 

Enligt Stefan så domineras livscykelkostnaden för elmotorer av energikostnaden. Underhåll och initial 

investeringskostnad står endast för ca 3% av totala livscykelkostnaden enligt figur 2622). 

 
Figur 26: Livscykelkostnad elmotor 22) 

 

I bilaga 2 redovisas hur elmotorn i frågas totala livscykelkostnad beror av kalkylräntan respektive 

elpriset. Det kan konstateras utifrån känslighetsanalysen att livscykelkostnaden inte är känslig för 

stora skillnader i kalkylränta. En skillnad på 15 procentenheter resulterar i +/- 1 miljon SEK. Däremot 

är livscykelkostnaden känslig för fluktuationer i elpriset. Ett spann på 0,4–0,8 SEK per kWh resulterar 

i en förändring av livscykelkostnaden på knappt 50 miljoner SEK. 

 

Eftersom effektkurvorna indikerar att det installerade systemet använder för mycket reaktiv effekt kan 

ett alternativ vara att installera kompenseringskondensatorbankar i systemet. Det gör att effektfaktorn 

närmar sig 1, vilket ger upphov till minskade överföringsförluster. Återbetalningstiden för en sådan 

investering är med stor sannolikhet kortare än för nya motorer23) 

 

I bilaga 2 redovisas installerade elmotorer i Narvik. Figur 27 visar hur verkningsgraden skiljer sig för 

olika motorklasser. 

 

 
Figur 27: Verkningsgrad för olika IE-klasser vid 1500 rpm23) 

 

Vid utbyte av de 20 år gamla motorerna till nya motorer från Siemens SIMOTICS TN-serien (klass 

IE3) skulle det kosta för respektive motor24): 

  

450kW  –  NOK 350 000.- 

690kW  –  NOK 452 200.- 

880kW  –  NOK 567 800.- 

 

Enligt en ABB-rapport ledde bytet av en 20 år gammal 115 kW elmotor till en reluktansmotor samt 

omriktare till energibesparingar upp till 6% jämfört med föregående installation25).  

 



 

 

Utifrån ovanstående kostnader antas en investering i 10 stycken omriktare och elmotorer ligga mellan 

3,5 – 5,6 miljoner NOK. Under 2017 förbrukade transportbanden i Narvik 29 259 MWh. En 

energireduktion på 6% motsvarar 1 756 MWh per år. De årliga besparingarna blir då 1,16 miljoner 

NOK och ger en återbetalningstid om cirka 3–4,8 år. Den specifika energibesparingen blir 1,515 

kWh/NOK. 

 

Känslighetsanalys samt inparametrar för totala livscykelkostnaden för varierande kalkylränta och 

elpris redovisas i bilaga 2. Likt analysen vid MTAB är kalkylräntans inverkan på livscykelkostnaden 

relativt liten, endast en skillnad på knappt 10 miljoner NOK över 20 års tid. Relativt små svängningar 

i elpris ger dock upphov till miljonbeloppsförändringar i kostnader under elmotorns livslängd, drygt 

250 miljoner NOK.  

 

Införa nyckeltal & energimål 

Eftersom LKAB är en producerande industri finns det incitament för uppföljning av nyckeltal som tar 

hänsyn till förändringar i produktion. Vid hamnarna skulle ett passande nyckeltal kunna vara kWh per 

skeppad färdig produkt. Vid MTAB finns idag nyckeltal som följs upp kontinuerligt. Fördelen med 

uppföljning av nyckeltal är det fungerar som beslutsunderlag för nya investeringar och det kan 

fungera som motivation för förbättringar. Vidare ger nyckeltalet en bild av energikonsumtionen och 

det blir enklare att se avvikelser. Denna åtgärd kan ses som en del i införandet av en energivärd.  

 

Energivärdar 
Rutiner och beteende kan minska användningen på olika poster och tillsammans ge upphov till ett 

betydande minskning i energikonsumtion. Enligt energimyndigheten kan en del företag minska sin 

energikonsumtion med upp till 15% enbart genom en förändring i rutiner och beteende26). För 

exempelvis malmhamnen i Luleå skulle det innebära en förbrukningsreducering om 1 593 MWh, 

motsvarande 826 000 SEK om året. Exempel på förändringar kan vara26): 

 

- Anpassa luftflöden efter hur mycket lokalerna och anläggningarna används 
 
- Gör det till rutin att släcka lysen när verksamheten inte används 

 

- Se över om lokaltemperaturen kan sänkas efter värmebehovet 

 

- Gör det till rutin att stänga fönster, dörrar och portar 

 

Införande av nya rutiner och beteende må vara kostnadseffektivt, men kan ta lång tid att 

implementera. För lyckad förändring kan lösningen med fördel vara införandet av energivärdar. 

Personen har som arbetsuppgift att minimera energislöseri, fånga upp och föreslå förbättringsförslag. 

Värden har liknande uppgifter jämfört med skyddsombud men inriktning mot energi. Värden är vidare 

väl insatt i LKAB Logistik:s energiledningssystem, inte rädd för att informera och är med fördel 

genuint engagerad i energieffektivisering. Då energivärdar vid Fagersta Stainless AB infördes 

uppgick värdens arbete med fokus på energi till 30–60 minuter per dag27). Om en operatör på LKAB 

med sin lön skulle avsätta denna tid med samma arbetsuppgifter uppgår kostnaden mellan 23 000 – 46 

000 SEK om året28). För Fagersta Stainless visades införandet av energivärdar ge betydande 

förbrukningsreducering. Om operatörens avsatta arbete som energivärd skall anses gå jämt ut ur ett 

kostnadsperspektiv behöver det ge upphov till en förbrukningsreducering om minst 44,3 – 88,7 MWh 

per år. Detta motsvarar 0,42–0,84 % av malmhamnens årliga energiförbrukning. 

Kontinuerlig genomgång av tryckluftssystem 



 

 

Läckage i tryckluftssystem ger upphov till onödig förbrukning. Regelbunden genomgång av systemet 

är därför ett enkelt sätt att reducera energikostnader. Tabell 9 visar den extra elkraft som behövs för 

läckor av olika diameter. 

 
Tabell 9: Extra elkraft för kompressor per dygn29) 

Tabell 10 visar den extra elkraft och dess kostnad per år för olika håldiameter om kompressorerna står 

på dygnet runt. Likt tabellen visar kan även ett relativ litet hål ge upphov till höga extrakostnader för 

energi.  

 
Tabell 10: Extra elkraft för kompressor per år 

Under ett besök vid lokstallet kunde direkt fem läckor identifieras bara i lokverkstaden vilket tyder på 

att systemet är i behov av en genomgång. Vid hamnarna genomförs idag inte några genomgångar och 

enligt verksamma finns det troligen ett behov av detta.  Det enklaste sättet att identifiera läckor är att 

gå längst systemet och lyssna. Vidare kan en rutin införas där all tryckluftsdriven apparatur stängs av 

och varje delledning undersöks29). För systematisk genomgång av tryckluften krävs ingen investering 

utöver tid. Som exempel åtgärdade Degerfors industri tryckluftsläckor i sin verksamhet vilket bidrog 

till omfattande energibesparingar. Elanvändningen av kompressorerna sjönk mellan år 2004 och 2007 

med 20% tack vare kontinuerligt underhåll. Det betyder minskade elkostnader med 621 000 kronor år 

2007 med ett elpris på 49 öre per kWh. Uppföljning av arbetet görs genom årliga besiktningsronder30) 

från och med första reparationstillfället.  

 

Reparation av läckor i exempelvis Narviks tryckluftssystem skulle kunna leda energibesparingar om 

913 MWh motsvarande 603 000 NOK per år, efter tre år likt exemplet. 

 

Med en operatörslön och första reparationen tar 2–4 veckor och nästkommande rond tar en arbetsdag 

kostar förslaget mellan 16 000 – 30 000 NOK. Det innefattar en återbetalningstid runt 9 till 17 dagar. 

Den specifika energibesparingen blir 30–80 kWh/NOK. 

 

Värmeåtervinning silotopp 
Uppvärmningsproblemen i silotoppen uppskattas inte vara av sådan grad att det finns incitament att 

tillföra värmeåtervinning från hydraulrummet. Däremot kan det finnas incitament att installera 

värmeåtervinning i hydraulrummet men begränsa dragningen till en närliggande byggnad. På grund av 

tids-och resursbrist har inte detta åtgärdsförslag undersökts närmare. 

 

Extratank diesellok 
Kostnad för en extra tank på dieselloken uppgår till 20 000 SEK per lok. Total investeringskostnad 

blir således 80 000 SEK.  Total kostnad för dieselförbrukning i samband med tomgångskörning 

beräknas till 538 820 SEK under år 2017(se bilaga 3). Leder denna lösning till noll timmar 

tomgångskörning blir investeringen lönsam enligt payoff-metoden på 0,15 år, vilket motsvarar 

ungefär 55 dagar. Tomgångskörningen måste minska med minst 5% för att investeringen skall vara 

lönsam inom tre år. Extratankar är i dagsläget beställda och kommer installeras under de kommande 

månaderna. 

 



 

 

Belysning stollen 
Den totala installerade effekten för belysning i stollen är idag 13 kW. Nuvarande belysningsmodul 

redovisas i tabell 11. 

 

 
Tabell 11: Nuvarande installation i stollen31) 

 

För samma ljusstyrka med LED-armaturer fås istället effekten 9,2 kW32). När belysningen står på 

dygnet runt blir energibesparingen knappt 33 MWh per år, vilket motsvarar ungefär 30% av totala 

användningen. Vid byte till T5 lysrör kan den installerade effekten sänkas till 8,78 kW för samma 

ljusstyrka33). När belysningen står på dygnet runt blir energibesparingen 37 MWh per år, vilket 

motsvarar ungefär 33% av total förbrukning enligt tabell 12.  

 

 
Tabell 12: Åtgärdsförslag och besparingspotential stollen 

 

Idag betalar terminal Svappavaara lite drygt 1,7 SEK per kWh, inklusive nätavgifter. Det resulterar i 

årliga besparingar om cirka 55 000 SEK vid byte till LED-armaturer. Enligt ROTA Elmek, 

belysningsinstallatör och återförsäljare, skulle LED-armatur inklusive alla omkostnader kosta cirka 

100 000–120 000 SEK. Avbetalningstiden blir 1,8 år vid en kostnad om 100 000 SEK.  

 

De årliga besparingarna med T5-lysrör blir 61 500 SEK och återbetalningstiden 0,85 år för en 

investeringskostnad om 50 000 SEK. T5-lysrören är dock mer temperaturkänsliga jämfört med LED, 

vilket talar för det senare alternativet i den ouppvärmda stollen. 

 

Alla beräkningar bygger på antagandet att belysningen är påslagen under dygnets alla timmar, året om 

likt idag. Installation av strömbrytare/fotocell skulle därav leda till ytterligare besparingar.  

 

Belysningen i lossningsstationen står även den på dygnet runt, året om. Med största sannolikhet skulle 

det vara lönsamt att byta ut även denna belysning.  

 

Bergvärmeinstallation servicehuset 
Elpannan förbrukade förra året 33 MWh för uppvärmning av servicehuset i Svappavaara. Eftersom 

grundvattentemperaturen i norr är betydligt lägre än i söder kommer installationskostnaden bli högre, 

ty borrhålet måste vara djupare. Enligt företaget CTC skulle en bergvärmeinstallation reducera 

elanvändningen med 75%. Borrning, pump och installation kostar enligt CTC totalt 166 000 SEK, 

vilket med dagens elpris i Svappavaara ger en återbetalningstid om cirka 4 år.  

 

 

 

 

 



 

 

Taksänkning av upptiningsanläggningen 

Tiningsanläggningen i Svappavaara är helt oisolerad och öppen i båda ändar. För en mer effektiv 

gasolförbrukning skulle taket kunna sänkas samt förlängas. Fler vagnar värms upp på samma volym 

uppvärmd luft och mindre gasol förbrukas per vagnset. Beräkningar på energibesparing och 

lönsamhet är avancerade och tidskrävande men med rätt resurser kan underlag tas fram för framtida 

investeringar.  

 

Installation av energiglas vid lokstallet 
Fönster är ofta en källa till transmissionsförluster av värme och i synnerhet gamla fönster av 

tvåglastyp likt vid fordonsunderhåll 34). Förlusterna bestäms av fönstrets U-värde och kan beräknas 

approximativt enligt 35): 

E = Afönster × U × (Tg − Tum) × 8760 

 
𝐸 − 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟[𝑊ℎ] 

𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎[𝑚2] 

𝑈 − 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡[
𝑊

𝑚2℃
] 

𝑇𝑔 − 𝐺𝑟ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑖𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠 [℃] 

𝑇𝑢𝑚 − Å𝑟𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [℃] 

 

Eftersom lokstallet är kulturmärkt är energiglas att föredra då det bevarar ursprungsfönstret. Ett tunt 

och hårt oxidskikt läggs på fönsterglaset vilket kan minska värmeförluster genom fönstret med 50 % 

utan att ljusintaget minskar (se bilaga 2). Med energiglas minskar U-värdet från 2,8 till 1,8 34).  

 

Enligt egna mätningar uppskattas ytan fönster av tvåglastyp vid fordonsunderhållet till 557,6 m2. 

Gränstemperaturen har satts till 17℃ då gratisvärme (personvärme, värmeförluster från maskiner 

m.m.) och solinstrålning värmer upp de sista 3℃ upp till 20℃ som är standardtemperatur vid 

lokstallet. Årsmedeltemperaturen för Kiruna är -1,2℃ 35). Enligt en rapport uppgår glas- och 

installationskostnaden för energiglas till 750–1000 SEK per m2 36). Kostnad och återbetalningstid 

redovisas i tabell 13.  

 
Tabell 13: Kostnad och återbetalningstid för energiglas 

 

Energiglas betalar inte av sig efter 3 år enligt LKAB:s policy. Dock har fönster mycket låg 

underhållskostnad, vilket gör att livscykelkostnaden inte blir speciellt hög (se bilaga 2) likt figur 29 

visar. 



 

 

 
Figur 29: Livscykelkostnad för de två olika energiglasen där alt.1 är fönster för 750 SEK/m2 och 

alt.2 fönster för 1000 SEK/m2. LCCe är investeringskostnad och LCCuh underhållskostnad37) 

 

Centralisering och värmeåtervinning kompressorer 
En centralisering av kompressorerna har sina fördelar i att de gamla kompressorerna byts ut till nya, 

vilket kommer höja verkningsgraden. Centralisering har också fördelar i att tryckluftssystemet ges 

reservförsörjning och driftsvillkoren blir bättre38). Detta eftersom kompressorerna kan köras växelvis. 

Företaget ITSAB underhåller alla LKAB:s kompressorer och har i Luleå tagit fram en säljrapport för 

en effektivisering av tryckluftssystemet. LLL:s kompressorer arbetar idag inom ett tryckband om 1,3 

bar vilket betyder kompressorerna kommer lastas av och på inom detta band. En avlastad kompressor 

går på tomgång och brukar därmed energi i onödan. Då avlastningstiden reduceras minskar 

elanvändningen. Enligt ITSAB skulle elanvändningen kunna reduceras för kompressorerna med 91 

MWh per år, motsvarande 39%. Åtgärdsförslaget skulle också reducera LLL:s energikostnad med 

81 900 SEK per år38). Kostnaden för en centralisering uppgår enligt ITSAB till 1,1 miljoner SEK 

vilket med deras uppskattade energikonsumtionsreducering samt elpris ger en återbetalningstid om 

cirka 13 år. 

Då detta är en försäljningsrapport bör siffrorna därför tas med en viss reservation. Med det fakturerade 

elpriset ges en energikostnadsreducering om 36 673 SEK per år, det vill säga betydligt lägre 

reducering än vad försäljningsrapporten uppskattar. Kostnaden för en centralisering uppgår enligt 

ITSAB till 1,1 miljoner SEK vilket med deras uppskattade energiförbrukningsreducering samt elpris 

ger en återbetalningstid om cirka 13 år. Med det fakturerade elpriset blir återbetalningstiden istället 30 

år. Vidare, kan det ur ett energiperspektiv finnas incitament att ifrågasätta en centralisering om 

tryckluftsbehovet är begränsat. Enligt rapporten Den trycklösa fabriken är också en energieffektivare 

åtgärd att försörja det tryckluftsbehovet lokalt med mindre kompressorer1).  

LLL har uttryckt ett önskemål om att få ner fjärrvärmeanvändningen. Eftersom endast 15% av den 

tillförda elkraften blir tryckluft29), finns det potential att installera vattenburen värmeåtervinning för 

LLL:s kompressorer och distribuera värmen till avisningsbassängen. Med dagens elkraftsförbrukning 

hos kompressorerna skulle uppskattningsvis 196 MWh värme kunna distribueras till 

avisningsbassängen. Det skulle reducera energikostnaden med cirka 124 500 SEK per år med dagens 

fjärrvärmepris. Om kompressorerna centraliseras, reduceras återvinningsmöjligheterna istället till 

cirka 119,5 MWh per år, vilket ger en något lägre reducering om cirka 76 000 SEK per år. Enligt 

KAESER, säljare av återvinningssystem, uppgår investeringskostnaden för storleken i fråga till cirka 

70 000 SEK per kompressor. Det ger en återbetalningstid på mellan 2,25 – 3,7 år. 

Byte av uppvärmningsmetod vid Uddebo oljedepå 
Utredningar om alternativa uppvärmningsmetoder av tjockoljan har gjorts innan. Både 2008 och 2011 

där den senaste utredningen kom fram till att den mest lönsamma åtgärder skulle vara ersätta 

oljepannorna helt eller delvis19). I dagsläget gör ÅF en förstudie för LKAB:s räkning om en möjlig 

ombyggnation av depåns vätskeburna värmesystem skulle kunna anpassas till fjärrvärmenätet, vilket 



 

 

gör det möjligt ersätta oljepannorna. Kostnaden för projektering och entreprenad kalkyleras till 7,6 

miljoner SEK. Vidare tillkommer en anslutningskostnad som Luleå Energi behöver stå för.  

 

Stelnad tjockolja ger upphov till stora konsekvenser och höga kostnader. Det är således av yttersta 

vikt att hålla oljan uppvärmd. En reservpanna behöver därför finnas kvar i uppvärmningssystemet. 

Panneffekten har satts till samma som i den senaste utredningen. Alternativa förslag till oljepannorna 

är förutom fjärrvärme 

 

- byte av oljepanna till en biobränslepanna om 3 MW 

 

- ersätta en oljepanna med en elpanna om 3 MW. 

 

LLL ser gärna att underhållet blir så litet som möjligt vilket talar för vissa lösningar mer än andra. 

Enligt Robert Nymo, ansvarig konsult för ÅF:s förstudie, kräver en biobränslepanna mindre underhåll 

jämfört med en oljepanna. Kostnaden för en 3 MW bilbränslepanna tror LIN-KA Energy, försäljare 

av biobränslepannor åt industrier, skulle uppgå till cirka 6 miljoner SEK. Likt tabell 9 skulle pannan 

vara återbetald efter cirka 5 år med dagens pelletspris39).  Dock behöver den fortfarande sotas minst en 

gång i månaden och komponenter behöver kontinuerligt underhåll för att behålla sin effektivitet, 

vilket förmodligen gör återbetalningstiden längre.  

Ur ett kostnadsperspektiv för drift, tror Robert att elpanna eller värmepump är att föredra. Robert tror 

elpannan har lägre installationskostnad jämfört med en värmepump. Enligt Värmebaronen, distributör 

av elpannor, skulle investeringskostnaden uppgå till cirka 850 000 SEK och pannorna är i princip 

underhållsfria. Då elpriset idag är lågt ger det en kort återbetalningstid enligt tabell 14.  

 

Tabell 14: Åtgärdsförslag samt återbetalningstid vid Uddebo oljedepå 

Det skall dock tilläggas att om det tillhandahållna priset på eldningsolja inte inkluderar energi-och 

koldioxidskatt så kommer återbetalningstiden se annorlunda ut. Dessa skatter ligger idag på totalt 

4 092 SEK/m3 40). 

 

Tabell 15: Åtgärdsförslag inkl. skatt på EO5 samt återbetalningstid vid Uddebo oljedepå 

Likt tabell 15 visar så kommer en pålagd skatt på det tillhandahållna priset göra både el-och 

biobränsle lönsamt inom LKAB:s återbetalningstid där elpanna blir det mest lönsamma alternativet. I 

bilaga 2 redovisas livscykelkostnaden för investering av elpanna för olika kalkylräntor. Med dagens 

elpris skulle elpannan ge en livscykelkostnad om cirka 50 miljoner SEK.  

  

Notera att endast en panna har ersatts i kostnadskalkylen. En reservpanna krävs också för säker drift 

av anläggningen, men har inte tagits med i beräkningarna. 

4.8 Prioriteringslista 

De åtgärder som har tagits i beaktning i listan är de åtgärder som har kalkyleras. Fler åtgärder har 

kommit upp under arbetet och nämns i rapporten för LKAB att titta närmare på om de är av intresse. 

Prioritering utgår ifrån åtgärdens energibesparing, långgående inverkan på effektiviseringsarbetet 



 

 

samt dess specifika energibesparing per investerad krona. Det finns med stor sannolikhet fler åtgärder 

att vidta vid LL men då projektet är tidsbegränsat har endast de åtgärder som kommit fram vid 

intervju och litteraturstudie tagits i beaktning.  

 

MTAB 
I tabell 16 redovisas en prioriteringslista över åtgärdsförslagen med högst prioritering först i tabellen. 

Notera att vissa åtgärdsförslag inte har inkluderats. Detta då de till denna rapport anses vara alltför 

komplexa för att kunna ge en rättvis bild över åtgärdens energireducering.  

 

ÅTGÄRD KOSTNAD [SEK] ENERGIBESPARING 
[kWh/år] 

ENERGIBESPARING 
[kWh/SEK] 

RUTINER & 
BETEENDE(ENERGIVÄRD) 

92 224 – 184 436 88 600 – 177 200 0,96 

TRYCKLUFTSSYSTEM 11 308 – 30 028 52 000 1,73 

EXTRA TANK 80 000 552 000 6,9 

BELYSNING 100 000 – 120 000 32 000 0,32 

ENERGIGLAS 418 200 88 900 0,21 

BERGVÄRMEINSTALLATION 166 00 24 750 0,15 

 

Tabell 16: Prioritering av åtgärder 
 

Det är av stor vikt att det finns uppsatta mål och nyckeltal att följa för att energiarbetet skall löpa 

effektivt. Detta för att kunna utvärdera andra åtgärder som görs, men framförallt för att kunna 

analysera den egna användningen. Med en kontinuerlig uppföljning av nyckeltal är det enklare att se 

avvikelser och samtidigt spara in tid för framtida energikartläggningar. Att ha ett uppsatt mål för sitt 

effektiviseringsarbete som alla verksamma har kännedom om ger också en påminnelse om att ha ett 

energitänk i den dagliga verksamheten. Ett införande av en energivärd vid respektive verksamhetsort 

för MTAB är ett kostnadseffektivt sätt att minska sin energikonsumtion. Upp till 34,6 kWh per 

investerad krona om användningen reduceras med 15%. För att åtgärden skall fungera krävs dock 

planering och engagemang. Viktigt är att upprätta kontinuerlig dokumentation och en fungerande 

kommunikation. Med fördel kan energivärdarna svara mot en handläggare som arbetar med 

energifrågor på alla verksamhetsorter. Likt skyddsronder, har handläggaren energironder med 

energivärden där energikonsumtionen analyseras och möjliga åtgärder diskuteras. Ett bra exempel på 

rond kan vara att gå igenom just tryckluftssystemen.  

 

Att installera extratank på diesellok, strömbrytare samt byta lysrör vid stollen är mycket energi-och 

kostnadseffektiva åtgärder. Vidare kräver åtgärderna små tidsresurser och kan därför med fördel 

implementeras omedelbart. 

 

Både bergvärmeinstallation och energiglas kräver relativt omfattande ingrepp men då livslängden för 

framförallt energiglas är lång samt att både åtgärderna har relativ kort återbetalningstid (jämfört med 

andra åtgärdsförslag från kostnadsgrupp 3) är åtgärderna att föredra.  

 

LKAB Logistik Narvik 
Det LLN rekommenderas prioritera med inbördes ordning, där förstnämnda åtgärden har högst 

prioritering redovisas i tabell 17. 

 

 



 

 

ÅTGÄRD KOSTNAD [SEK] ENERGIBESPARING 
[kWh/år] 

ENERGIBESPARING 
[kWh/SEK] 

RUTINER & 
BETEENDE(ENERGIVÄRD) 

92 224 – 184 436 88 600 – 177 200 0,96 

TRYCKLUFTSSYSTEM 11 308 – 30 028 913 000 30 – 80 

ELMOTORER & 
OMRIKTARE 

3,5 – 5,6 milj.  1 756 000 0,31 – 0,50  

 

Tabell 17: Prioriteringslista åtgärdsförslag 
 
Energivärdar hjälper till att göra energiarbetet till en del av vardagen inom verksamheten, vilket 

skapar engagemang och medvetenhet att energieffektivisera sin arbetsplats. Införandet av 

energivärdar är kostnadseffektivt och besparingspotentialen stor om anställda har tålamod och är 

öppna för förändringar. Med hjälp av energivärdarna kan god dokumentation upprättas samtidigt som 

det möjliggör för bättre kommunikation och uppföljning. En första prioritering är förslagsvis att gå 

igenom tryckluftssystemet. Systemet har många viktiga användningsområden i verksamheten idag och 

har kanske störst besparingspotential med 80 kWh per NOK. En ganska okomplicerad men viktig 

åtgärd i energieffektiviseringsarbetet.  

 

Transport av järnmalmsprodukter måste energieffektiviseras om produktionsnivåerna planeras öka i 

takt med LKAB:s mål. Elmotorer och omriktare kostar mest av förslagen men är en vital investering 

för LKAB:s fortsatta arbete inom energi och miljö. Rapporten har inte undersökt möjligheten att 

installera faskompensering på elmotorerna som kan vara en åtgärd som ger högre energibesparing per 

investerad krona. 

 

LKAB Logistik Luleå 
I tabell 18 redovisas en prioriteringslista över åtgärdsförslagen med störst prioritering högst upp i 

tabellen. 

 

ÅTGÄRD KOSTNAD [SEK] ENERGIBESPARING 
[kWh/år] 

ENERGIBESPARING 
[kWh/SEK] 

RUTINER & 
BETEENDE(ENERGIVÄRD) 

23 000 – 46 000 44 300 – 88 600 0,52 

VÄRMEÅTERVINNING 280 000 120 000 – 197 000  0,43 – 0,7 

CENTRALISERING 
KOMPRESSORER 

3,5 – 5,6 milj.  91 000 0,08  

BYTE AV 
UPPVÄRMNINGSMETOD 

850 000 – 7 milj. Utsläppsbesparing Utsläppsbesparing 

 

Tabell 18: Prioritering av åtgärder 
 

Då det under intervjun framkom att Luleå inte har något direkt energitänk i sin verksamhet bör 

införandet av nyckeltal och energivärd prioriteras först. Den specifika energibesparing är något lägre 

än vid Narvik men bedöms ändå ha högst besparingspotential vid Luleå.  

 

Värmeåtervinning ger en betydligt högre energibesparing än centralisering av kompressorer. 

Återvinning rekommenderas att vare sig centralisering sker av kompressorerna eller inte.  

 



 

 

Byte av uppvärmningsmetod vid Uddebo oljedepå är ett stort steg mot en minskad miljöpåverkan för 

LLL, men också för LKAB logistik. Ersätta olja med exempelvis elkraft skulle reducera hela LKAB 

Logistisks koldioxidutsläpp kopplat till energikonsumtion med 27,5%. I och med bytet av 

uppvärmningsmetod finns också potential för en ökning i verkningsgrad då vissa 

uppvärmningsmetoder, likt fjärrvärme och elpanna, har högre verkningsgrad en dagens oljepannor. 

Det finns därav även potential att minska energikonsumtionen.  

5 Diskussion 

Mycket av utrustningen som var installerad vid förra energikartläggningen är samma som i detta 

arbete vilket rättfärdigat vidare antaganden från SWECO-rapporten. Bättre underlag för 

kartläggningen kan definitivt tas fram i specifika fall från interna system, likt växelvärmarna och 

bandtransportören i Kiruna. Tids-och resursbrist har varit den största anledningen till att det inte 

utförts.  

För stora investeringar och lönsamhetskalkyler, likt taksänkning i Svappavaara, har utförligt underlag 

saknats. Framförallt eftersom det krävs mer resurser för att studera de möjliga fördelarna och 

nackdelarna med åtgärderna. Åtgärdsförslag och prioriteringslistan har, förutom Uddebo oljedepå, 

endast utgått från energi-och kostnadsbesparingspotential och inte tagit hänsyn till minskade utsläpp. 

Genom att ersätta oljepannorna i Luleå och Narvik med till exempel elpannor skulle LKAB Logistiks 

koldioxidutsläpp reduceras med cirka 55%. Således är konvertering av oljepannorna den enskilt bästa 

åtgärden för att minska koldioxidutsläppen. 

 

Vissa beräkningar innehåller en eller flera volatila variabler likt pris och temperatur vilket påverkar 

tillförlitligheten i beräkningarna. Exempelvis kan elpriset variera kraftigt från år till år. Enligt 

Nordpool skiljde sig elpriset per MWh mellan år 2013 och 2015 nästan 60% i region Luleå41). Sådana 

fluktuationer har inverkan på lönsamheten hos en åtgärd vilket figur 30 bekräftar.  

 
Figur 30: Livscykelkostnad för 3 MW elpanna vid olika elpriser. 

Livscykelkostnaden för en elpanna om 3 MW blir nästan dubbelt så hög om elpriset ökar med 50 %. 

För en stor investering, likt den i Uddebo oljedepå, är det därför viktigt att se till hela 

livscykelkostnaden för den uppvärmningsmetod som installeras. Elprisprognos från 

energimyndigheten spår att elpriset kommer öka succesivt från 2018 fram till prognosens slut år 

203542). Ett ökat elpris blir ett incitament för verksamheten att energieffektivisera sin elutrustning för 

att kontrollera kostnaderna.  



 

 

 
Figur 31: Elprisutveckling fram till 203542) 

Insamlade data kring energikonsumtionen tydliggör det faktum att det inom LL finns hög potential för 

energieffektivisering. Med ytterligare resurser och satsningar kan LL effektivisera sin verksamhet 

samtidigt som kostnader och miljöpåverkan minskar. Eftersom produktionsprognosen för LKAB-

koncernen är av stigande karaktär är det viktigt att införa effektiviseringsarbete på produktions- och 

transportbaserad energikonsumtion. Då blir transportkostnaden per ton lägre även om 

järnmalmsproduktionen ökar.  

5.1 Fortsatt arbete 

I den senaste energikartläggningen konstaterades att kartläggningen har en nyckelroll i 

energiledningsystemet EN 16 001 och det rekommenderades att energikartläggningen uppdateras 

varje år och att en plan upprättas för dokumenthantering. Likt intervjuerna visar har detta arbete 

fungerat olika bra beroende på verksamhetsort. Det finns nu en lista för vilka åtgärder som bör 

prioriteras och det fortsatta arbetet handlar således om att få en fungerande ledningsstrategi. 

Införandet av en energicontroller för organisationen logistik är ett bra första steg. Vid ett införande av 

energivärdar skall dessa svara till controllern som i sin tur håller reda på dokumentation och 

kommunikation med värdarna. Viktigt är att kontinuerligt följa upp energiarbetet. Energikonsumtion 

följs idag upp endast under sektionsmöten som hålls cirka en gång i månaden. Daglig eller veckovis 

uppföljning av nyckeltal för energi bör ingå för en effektivare ledningsstrategi. För fortsatt arbete 

rekommenderas: 

 

- Gör en utvärdering av det tidigare energiarbetet.  

 

- Varför har vissa orter mer energitänk än andra?  

- Hur har arbetet prioriterats vid respektive verksamhetsort? 

 

- Inför en energicontroller som har heltäckande ansvar för LKAB logistiks energiarbete 

 

- Inför en eller flera energivärdar vid respektive verksamhetsort 

 

- Upprätta en handlingsplan för dokumentationshantering och kommunikation 

 

Energicontrollern skall driva arbetet med handlingsplanen. Innan arbetet påbörjas är det viktigt att 

undersöka om det finns någon kompetensbrist hos controllern och energivärdarna som behöver 

kompletteras för effektivare arbete. Handlingsplanen i sin tur kan, utöver de analyserade 

åtgärdsförslagen, innehålla insatser likt utbildningsplaner och effektivare rutiner för drift och 

underhåll. Handlingsplanen skall också innehålla beskrivning av rutiner för avrapportering och 

dokumentation. 

 



 

 

Handlingsplanen skall vidare uppdateras årligen. Förslagsvis görs detta av controllern tillsammans 

med energivärdarna för respektive verksamhetsort. Planen uppdateras i sin tur med åtgärder som 

kommit till, ansvariga för arbetet och tidsplan för de nya åtgärderna. Har en åtgärd genomförts 

analyseras resultatet och dokumenteras.  

 

Slutligen krävs ett genuint engagemang från nyckelbefattningar likt process-och underhållsingenjör, 

produktionsledare och operatör för att arbetet skall fungera. Arbetet med energivärdar fungerar bäst 

när personen i fråga ligger på och ofta påminner om energiarbetet. Att förändra beteende och rutiner 

tar tid och för att alla medarbetare skall vara införstådda med LKAB:s energipolicy och handla 

därefter krävs att energitänket är synligt i det dagliga arbetet. 

6 Slutsats 

Utifrån storleken på LKAB är det nödvändigt att dela upp energikartläggningar på de olika 

verksamheterna. Vidare tycks också LKAB Logistik vara så pass omfattande att uppdelning av 

energikartläggning även kommer vara nödvändigt i framtiden. Fördelen är framförallt lättare 

identifiering av onödig energiförbrukning.  

 

Införandet av nya mätpunkter underlättar uppföljning, men kräver idag bättre insyn i matningen av 

respektive energikälla.  

 

Det finns gott om energieffektiviseringsåtgärder inom alla prisklasser. Vissa åtgärder inom grupp 1 & 

2 (exempelvis utbyte av belysningsarmaturer) rekommenderas att införa omgående ty de är 

tidseffektiva och billiga. Implementering av nyckeltal och energivärdar kräver mer tid men leder till 

omfattande energibesparing ur ett längre tidsperspektiv. Vid dyrare åtgärder bör en förstudie 

genomföras i syfte att undersöka energibesparingspotentialen. De avgörande åtgärderna för minskade 

koldioxidutsläpp är byte av oljepannor i Narvik och Luleå. Utbyte av dessa skulle minska utsläppen 

för hela LKAB Logistik med minst hälften.  

 

Om LKAB Logistik tar fram ett kontinuerligt och pålitligt energiledningssystem vilket inkluderar 

bland annat utförande av rekommenderade effektiviseringsåtgärder, rekrytering av ansvarig och 

kunnig personal kan de spara många megawattimmar, kronor och ton koldioxidutsläpp utan att tumma 

på tidseffektiv transport. 
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Saffron från Tekniska Verken 

 



 

 

 
Koldioxidutsläpp för respektive energibärare vid MTAB 

7.2 Bilaga 2(Åtgärdsförslag) 

 

 
Effektförbrukning av ställverk som driver KL20TR001 



 

 

 
   Livscykelkostnad för en ny elmotor23) 

  



 

 

 
Känslighetsanalyser av elmotor MTAB 

 

 

 

Transportör Märke Serienummer Effekt 

[kW] 

Spänning [kV] Ström 

[A] 

Effektfaktor 

(Cos ϕ) 

RPM 

TR58 Siemens 171861 250 3 62 0,83 980 

TR58 Reserve ABB 100280 250 3 62 0,83 980 

TR60 Asea 6581121 280 3 70 0,83 975 

TR111-M1 Asea 6613234 500 3 122 0,84 980 

TR111-M2 Asea 6649156 500 3 123 0,84 980 

TR112 Asea 6613253 350 3 87 0,84 980 

TR114-M1 Siemens 274965/1998 460 3 110 0,83 989 

TR114-M2 Siemens 253152/1997 460 3 110 0,83 989 

TR115-M1 Asea 6613023 280 3 70   975 

TR115-M2 Asea 6581120 280 3 70 0,83 975 

TR122-M1 Siemens 273394/1998 460 3 110 0,83 989 

TR122-M2 Siemens 253150/1997 460 3 110 0,83 989 

TR141 Siemens 253151/1997 460 3 110 0,83 989 

Elmotorer i Narvik 

 
 

 



 

 

 

 
Känslighetsanalys av elmotorer i Narvik 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  Faktablad om energiglas34) 

 

 

 

  Inparametrar samt resultat för livscykelberäkning energiglas37) 



 

 

 

Känslighetsanalys av elpanna vid Uddebo oljedepå  
 

7.3 Bilaga 3(Beräkningar) 

7.3.1(Kartläggning) 

MTAB 
 

El 
Ort Förbrukning 

[kWh] 

CO2/kWh [g] CO2 [ton] 

K-terminal 8 543 000 6,82 79,60 

Lokstallet 3 129 000 6,82 21,30 

Malmberget 6 771 900 6,82 46,18 

Svappavaara 1 455 000 6,82 9,92 

Förbrukningssiffrorna från fakturor i Qlikview 

 

Växelvärmare 
K-terminal 

Växelvärmare Effekt [kW] Antal Timmar/dygn Dagar kWh 

Typ 1 7,7 66 24 136 1 658 764,8 



 

 

Typ 2 11,2 4 24 136 146 227,2 

 

Energi (Typ 1) = 7,7 * 66 * 24 * 136 = 1 658 764,8 kWh 

 

Energi (Typ 2) = 11,2 * 4 * 24 * 136 = 146 227,2 kWh 

 

Energi (Typ 1 + Typ 2) = 1 658 764,8 + 146 227,2 kWh = 1 804 992 kWh ≈ 1 805 MWh 

 

Energikonsumtionen har beräknats genom att multiplicera samtliga variabler för Typ 1 och Typ 2 

respektive och sedan adderat resultaten 

 

Lokstallet 

Växelvärmare Effekt [kW] Antal Timmar/dygn Dagar kWh 

Typ 1 7,7 18 24 136 452 390,4 

 

Malmberget 

Växelvärmare Effekt [kW] Antal Timmar/dygn Dagar kWh 

Typ 1 7,7 36 24 136 904 780,8 

Typ 2 11,2 1 24 136 36 556,8 

 

Svappavaara 

Växelvärmare Effekt [kW] Antal Timmar/dygn Dagar kWh 

Typ 1 7,7 9 24 136 226 195,2 

Typ 2 11,2 7 24 136 255 897,6 

 

Lokdiesel 
 



 

 

 
Förbrukningsstatistik diesellok [Internt system] 

Lok Drifttimmar Körning [h] Tomgång [h] Tomgång [%] Tomgång [l/h] 
Tomgång 
förbrukning [l] 

T46-1 4473 1131 3342 0,747 5,7 19 049,4 

T46-2 2660 953 1707 0,64 5,7 9 729,9 

T46-3 3142 963 2179 0,693 5,7 12 420,3 

T46-4 3609 889 2720 0,753 5,7 15 504 

SUMMA 

 

3936 

    

       

    

SUMMA 
[liter] 56 703,6 56,703 m3 

    

CO2 tomgång  153,0981 ton 
T-46 motorn är av typ V-12 och enligt verksamma vid LKAB drar en V-16 runt 10 l/h vid tomgång, 

därav antagandet 5,7 l/h tomgång  

 

K-terminal 



 

 

Typ Förbrukning 

[m3] 

Tomgång 

[m3] 

Körning 

[m3] 

CO2/m3 CO2 kWh/m3 kWh MWh 

Diesel 145,29 34,67 110,62 2,7 392,283 9 736 1 414 543 1 414,5 

Svappavaara 

Typ Förbrukning 

[m3] 

Tomgång 

[m3] 

Körning 

[m3] 

CO2/m3 CO2 kWh/m3 kWh MWh 

Diesel 92,27 22,02 70,25 2,7 249,13 9 736 898 340 898,34 

Tomgångsanvändningen är totalt 56,7 m3 och har fördelats mellan K-terminal och Svappavaara 

utifrån förbrukning.  

 

Gasol 

Ort Typ Förbrukning 

[ton] 

kWh/ton kWh MWh CO2/kWh 

[gram] 

CO2 [ton] 

Malmberget Gasol 101,68 14 000 1 423 520 1 423,52 243 345,91 

Svappavaara Gasol 46,8 14 000 655 200 655,2 243 159,21 

 

LKAB Logistik Narvik 
 

Olja 
Siffror från Energiforbruk 2004–2017, Adrian Verhoef. 

 
Typ Q1 [m3] Q2 [m3] Q3 [m3] Q4 [m3] Tot [m3] 

Olja 316,806 125,519 12,43 139,043 593,8 

 
Typ Tot [m3] kWh/m3 CO2/m3 [kg] kWh CO2 [ton] 

Olja 593,8 9 984 2 690 5 928 479 1 597 

 

Siffror från Energiforbruk 2004–2017, Adrian Verhoef och esave. 

Post Förbrukning 

[kWh] 

CO2/kWh [g] CO2 [ton] 

Balo el 4 201 217 6,82 28,65 

Balo prosess 2 350 940 6,82 16,03 

Balo tap 3 086 289 6,82 21,05 

Övrigt* 4 588 554 6,82 31,29 

 



 

 

Post Skeppat 

[ton] 

kWh/ton Förbrukning 

[kWh] 

CO2/kWh [g] CO2 [ton] 

Transportband 20 379 884 

 

1,4357** 29 259 399 6,82 199,54 

 

* Subtraktion ger Övrigt = Huvudmätaren – Balo el – Balo prosess – Balo tap – Transportband 

**Framtaget från SWECO-rapporten 

 

Diesel / Bensin 

Typ Förbrukning 

[m3] 

kWh/m3 kWh CO2/m
3 [ton] CO2 [ton] 

Diesel 5,633 9 736 49 514 2,7 74 

Bensin 27,42 8 790 266 961 2,28 12,84 

 
LKAB Terminal Narvik 
 

Siffror från Energiforbruk 2004–2017, Adrian Verhoef. 

 
Typ Förbrukning 

[m3] 

kWh/m3 kWh CO2/m
3 [ton] CO2 [ton] 

Lokdiesel 2,765 9 736 26 920 2,7 7,46 

Bildiesel 3,852 9 736 37 503 2,7 10,4 

Bensin 0,827 8 790 7 269 2,28 1,88 

 
 
 
Post Förbrukning 

[kWh] 

CO2/kWh 

[g] 

CO2 [ton] 

Växelvärmare 403 836 
 

6,82 2,75 

Kontor 296 413 
 

6,82 2,02 

Gästhus 97 000 6,82 0,66 

 

LKAB Logistik Luleå 
 

El 

 



 

 

 

7.3.2(Åtgärdsförslag) 

9.2.1.1(Elmotor Kiruna) 

Kalkyl 

Sparar in 52 000 SEK på 20 år → 2600 SEK /år 

 

Investering: 50 000 SEK 

 

Återbetalningstid: 50 000/2 600 = 19,2 år 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.2.1.2(Elmotor Narvik) 

 

Kalkyl 

Kostnadsspann för elmotorer: 350 000 – 568 000 NOK 

 

Antal motorer: 10 

 

Kostnad: 350 000 *10 – 568 000 *10 → Mellan 3,5-5,6 miljoner NOK 

 

Elpris: 660 NOK/MWh 

 

Sparar in: 1,16 miljoner NOK/ år 

Återbetalning: (Spann 3,5- 5,6 miljoner) /1,16 →Återbetalning mellan 3- 4,8 år 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.2.3(Energivärd) 

Kalkyl 

Operatörslön är 29 000 SEK/mån 

Arbetar 40 h i veckan→ cirka 160 h i månaden→ Timlön (29 000) /160 =181 SEK/h 

 

0,5-1 h om dagen→ 2,5 till 5 h i veckan→ (2,5 till 5 h) *52 = 130 till 260 h/år 

 

Kostnad: (130 till 260 h) *181 = 23 000 – 46 000 SEK /år  

 

Med 15 % energireducering motsvarar det 10 620 * 0,15 = 1593 MWh 

 

Antar ett medelvärde på energipriset i malmhamn (el & fjärrvärme nyttjas) = (403+634) /2= 518,5 SEK/MWh 

 

Kan då spara in maximalt 1593*518,5 = 825 971 SEK 



 

 

 

Går jämt ut om man sparar → (23 000 till 46 000) /518,5 =44,3 till 88,7 MWh  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.2.4(Tryckluftssystem) 

Energianvändning 

Elförbrukning kompressorer Narvik: Antas vara övrig el→ 4583 MWh 

 

Reducerad elförbrukning 20 % → 4583*0,2 = 913 MWh/år 

 

Kalkyl 

Elpris: 660 NOK/MWh  

 

Sparar in: 660*913= 602 580 NOK per år 

 

Operatörslön: 29 000 NOK/ månaden ≈ 181 NOK/h 

 

Tid: 2-4 veckor + 1 dag = 88 – 161 h → 15 928 – 29 141 NOK 

 

Återbetalningstid: (15 928 till 29 141) / 602 580 = 0,026 till 0,048 år ≈ 9 – 17 dagar 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

 

9.2.7(Belysning stollen) 

Energianvändning 

Installerat idag: 13 kW → 13*8760 = 113,88 MWh/år 

 

LED: 9,2 kW →  9,2*8760 = 80,59 MWh/år  

 

T5: 8,78 kW→  8,78*8760 = 76,91 MWh/år 

 

Kalkyl 

Elpris Svappavaara: 1,7 SEK/kWh   

 

Kostnadsreducering (LED): (113,88-80,59) *1,7*1000 = 56 593 SEK 

 

Kostnadsreducering (T5): (113,88-76,91) *1,7*1000 = 62 849 SEK 

 

Investeringskostnad (LED): 100 000 SEK 

 

Investeringskostnad (T5): 50 000 SEK 

Återbetalningstid (LED): 100 000 / 56 593 ≈ 1,8 år 

 

Återbetalningstid (T5): 50 000 / 62 849  ≈ 0,8 år 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.2.10(Energiglas) 

Transmissionsförluster 

 

E(2-glas) = 557,6 [m2] * 2,8 [
𝑊

𝑚2℃
] * (17 + 1,2)[℃] * 8760 [h] = 248,9 [MWh/år] 

 



 

 

E(Energiglas) = 557,6 [m2] * 1,8 [
𝑊

𝑚2℃
] * (17 + 1,2)[℃] * 8760 [h] = 160 [MWh/år] 

 

Kalkyl 

 

Fjärrvärmepris Tekniska Verken: 825 SEK/MWh 

 

Kostnad(2-glas): 248,9 * 825 = 205 343 SEK per år 

 

Kostnad(Energiglas): 160 * 825 = 132 000 SEK per år 

 

Kostnadsreducering: 205 343 – 132 000 = 73 343 SEK per år 

 

Investeringskostnad 1: 750 * 557,6 = 418 200 SEK 

 

Investeringskostnad 2: 1000 * 557,6 = 557 600 SEK 

 

Återbetalningstid 1: 418 200 / 73 343 = 5,7 år 

 

Återbetalningstid 2: 557 600 / 73 343 = 7,6 år 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9.2.11(Centralisering av kompressorer och värmeåtervinning) 

Centralisering 

Elpris ITSAB: 0,9 SEK/kWh 

Fakturerad LLL: 0,403 SEK/kWh 

 

Elreducering: 91 MWh 

 

Kostnadsbesparing(ITSAB): 91*900 = 81 900 SEK/år 

Kostnadsbesparing:(Reellt pris): 403 * 91 = 36 673 SEK/år 

 

Investeringskostnad: 1 100 000 SEK 

 

Återbetalningstid(ITSAB): 1 100 000 / 81 900 ≈ 13 år 

Återbetalningstid (Reellt pris): 1 100 000 / 36 673 ≈ 30 år 

 

Värmeåtervinning 

Nuvarande 

Värmeåtervinning→ 0,85* 231 = 196 MWh per år (I bästa fall) 

Fjärrvärmepris Luleå: 634 SEK/MWh 

 

Kostnadsreducering → 634*196= 124 264 SEK per år 

Investeringskostnad: 70 000 * 4 = 280 000 SEK 

Återbetalningstid: 280 000 / 124 264 ≈ 2,25 år 

 

 



 

 

Centralisering 

Värmeåtervinning→ 0,85* 141 = 120 MWh per år (I bästa fall) max 141 MWh per år 

Fjärrvärmepris Luleå: 634 SEK/MWh 

 

Kostnadsreducering → 634*120= 76 080 SEK per år 

Investeringskostnad: 70 000 * 4 = 280 000 SEK 

Återbetalningstid: 280 000 / 76 080  ≈ 3,7 år 

 

 


