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Fakta om SveMin
SveMin är en närings-och arbetsgivarpolitisk
förening för gruvor, mineral och metallproducenter i Sverige. Ett 40-tal företag är idag
medlemmar i SveMin.
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Introduktion
Metaller används i hela samhället, i infrastruktur och byggnader, maskiner, utrustningar och
hushållsapparater. Metaller är dessutom genuina kretsloppsmaterial. Den utveckling vi ser i världen
av samhällen och välfärd skapar en stor global efterfrågan av metaller. Priserna på metaller har
stigit och kommer långsiktigt att ligga på en fortsatt relativt hög nivå.
Sverige har en berggrund osedvanligt rik på metalliska mineral och är idag ett ledande gruvland
i EU med stor malmproduktion. Utifrån de förutsättningar Sverige har följer ett särskilt ansvar för
utveckling av kompetens för utvinning av metaller, både för att bidra till metallförsörjningen och
välfärdsutvecklingen i världen och för att sprida bra metoder och teknik avseende såväl arbetsmiljö
och yttre miljö som effektivitet. Regeringens kommande Innovationsstrategi är ett viktigt instrument
för att fortsättningsvis utveckla det starka gruvklustret och främja landets förmåga att ta detta
ansvar.
För att tydliggöra den potential den svenska gruvbranschen har, beskriver vi i denna tillväxtvision
en konkret bild av hur den svenska gruvbranschen skulle kunna utvecklas till en av Sveriges
främsta tillväxtbranscher och därmed bidra till fler arbetstillfällen, leda en stark teknikutveckling och
lämna ett betydande bidrag till landets tillväxt och export. En sådan tillväxt skulle få många positiva
direkta och indirekta följder för Sverige och EU. För att visionen ska kunna realiseras krävs dock ett
antal förbättringsåtgärder.
Vi ser med tillförsikt fram emot att Näringsdepartementet i nära samarbete med branschen
utvecklar en mineralstrategi för Sverige.

Per Ahl, VD och Tomas From, vice VD för SveMin
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Sammanfattning
På den fortsatt starkt växande globala mineralmarknaden har Sverige
med sitt goda investeringsklimat och sin mineralrika berggrund
utomordentliga förutsättningar. Vår tillväxtvision är att Sverige fram till
2025 trefaldigar sin gruvproduktion. Det skulle skapa mer än 50 000
nya arbetstillfällen.
I det moderna samhället är tillgång till mineraler och metaller en förutsättning för ökat välstånd.
I Sverige bryts ett flertal mineraler, huvudsakligen i norra Norrland, i Bergslagen och på Gotland.
Sverige är en betydande gruvnation i EU och stod år 2011 bland annat för 80 till 90 procent av
EU:s järnmalmsproduktion. Även vad gäller andra mineraler såsom koppar, zink och silver hör
Sverige till de stora producenterna i EU.
Sverige har en hållbar mineralproduktion från gruva till färdig metall och bidrar därmed till en mer
miljö- och samhällsvänlig gruvnäring globalt, bland annat genom lägre koldioxidutsläpp, hög
säkerhet och starkt fokus på återvinning. Utrustningstillverkare, servicebolag och andra delar av
den svenska gruvbranschen har tagit fram miljö- och kostnadseffektiva alternativ för att tillmötesgå
kraven på mer hållbara lösningar. Denna utveckling har lett fram till att Sverige blivit världsledande
inom tillverkning av gruvutrustning, inte minst för verksamhet under jord. Innovationerna och de
snabba tekniska framstegen har gett svensk forskning och utveckling inom mineralutvinning ett
högt anseende internationellt.
År 2025 skulle Sverige kunna ha tre gånger så hög gruvproduktion. Baserat på den prospektering
som gjorts fram till idag är potentialen störst inom järnmalm, där produktionsvolymerna skulle
kunna mer än trefaldigas till år 2025, vilket motsvarar en produktionsnivå på 90 miljoner ton
järnmalmsprodukter per år. Volymerna för andra mineraler skulle kunna dubbleras under samma
period och fortsatt prospektering kan generera ytterligare fyndigheter. Gruvbranschen skulle då stå
för tre till fem procent av BNP-tillväxten och över 20 procent av industriinvesteringarna i Sverige
fram till år 2025. Dessutom skulle gruvproduktionen starkt bidra till ökad sysselsättning i landet.
Idag är ungefär 10 000 personer direkt anställda i gruvindustrin och ytterligare cirka 35 000
indirekt sysselsatta hos underleverantörer och andra sektorer som berörs av gruvnäringen. Vid ett
trefaldigande av gruvbranschen skapas 10 000–15 000 nya direkta och 30 000–45 000 indirekta
arbetstillfällen. De flesta av de nya direkta arbetstillfällena skapas utanför tätortsregionerna.
En expansion av gruvbranschen gynnar med andra ord glesbygden, särskilt norra Norrland där
majoriteten av både befintliga gruvor och nya projekt återfinns.
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En expanderande svensk gruvbransch skulle också bidra till ökad självförsörjningsgrad inom EU,
något som lyfts upp som en prioritet i det råvaruinitiativ som EU-kommissionen presenterade år
2008.
Ett exempel på detta är järnmalm: en svensk expansion till en årsproduktion på 90 miljoner ton skulle
öka Europas självförsörjningsgrad från dagens cirka 20 procent till 40–50 procent1. Branschens
långa investeringscykler gör dock att investeringsbeslut måste fattas snarast för att potentialen ska
kunna realiseras.
För att förverkliga vår vision de kommande 15 åren krävs en åtta till nio gånger högre tillväxttakt
i branschen2 än under perioden 1995–2010. Gruvbranschen kan bli en av Sveriges främsta
framtidsbranscher, men detta förutsätter tillgång på arbetskraft, god infrastruktur för hantering av
gods, väl fungerande tillståndshantering och en konkurrenskraftig energiförsörjning. Kapaciteten
och effektiviteten på dessa områden måste förbättras avsevärt för att inte den möjliga tillväxten
ska hindras eller begränsas.
■■ Kompetens: Totalt kan mellan 10 000 och 15 000 nya direkta arbetstillfällen skapas inom
gruvbranschen, samtliga i regioner som idag har svårt att locka till sig arbetskraft. Till
exempel beräknas cirka 7 000 av de nya arbetstillfällena skapas i norra Norrland, en region
som idag präglas av avfolkning. För att vända den nedåtgående trenden och tillgodose
nyanställningsbehovet i gruvbranschen måste inflyttningen till kommunerna Pajala, Kiruna och
Gällivare med omnejd öka med en faktor tre3. Utöver den regionala utmaningen med att locka
arbetskraft till glesbygden skulle gruvbranschen fram till 2025 behöva anställa motsvarande
30 procent av alla nyutexaminerade ingenjörer från Luleå Tekniska Universitet. För att
åstadkomma detta behöver branschen i mycket högre utsträckning än idag uppfattas som en
framtidsbransch med goda karriärsmöjligheter på attraktiva orter.
■■ Infrastruktur: Sveriges järnvägsnät lider idag av kapacitetsbegränsningar och stora
förseningar för godstrafik. En expansion av gruvbranschen ökar kraftigt behovet av godstrafik,
och den kapacitetsutbyggnad som planeras för de norra regionerna täcker endast 60 procent
av behovet. Det krävs ytterligare kapacitet, och utbyggnadstakten behöver dubbleras.
■■ Tillståndshantering: Sverige har ur ett internationellt perspektiv en väl fungerande miljö- och
tillståndsreglering. Variationen i handläggningstid är dock stor och förutsägbarheten låg, vilket
hämmar investeringar i nya projekt. Långa remisstider, bland annat till följd av att enstaka
remissinstanser begär upprepade anstånd, kompletteringsförfrågningar i flera omgångar samt
ett flertal tillfällen med överklaganden har identifierats som huvudorsakerna till de ibland flera
år långa väntetiderna fram till beslut med laga kraft.

1 Total efterfrågan på järnmalm i Europa var cirka 155 miljoner ton 2010 och förväntas enligt McKinsey & Company Basic Materials Institute
växa till cirka 185 miljoner ton fram till år 2025
2 Under femtonårsperioden 1995 – 2010 växte svensk gruvbransch enligt bolagens årsredovisningar med ungefär en procent per år; ett
trefaldigande över den kommande femtonårsperioden kräver istället en årlig tillväxttakt på mellan åtta och nio procent
3 Idag är inflyttningen lägre än utflyttningen vilket resulterar i en nedåtgående befolkningstrend
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Utmaningarna inom infrastruktur, arbetskraft och tillståndshantering skiljer sig åt mellan
olika regioner i Sverige. I norra Norrland, där gruvexpansionen väntas vara störst sett till
produktionsvolym, kan tillväxten komma att begränsas rejält av tillkortakommanden inom
infrastrukturen. Kompetensförsörjning är ett internationellt problem för gruvbranschen och
de berörda regionerna väntas få stora svårigheter med att attrahera den arbetskraft som behövs.
För att komma till rätta med dessa expansionsbegränsningar bör Sverige lära av andra
gruvnationer som det senaste decenniet skapat förutsättningar för stark tillväxt. Konkret
rekommenderar vi att arbetet inleds med följande fem initiativ:
1. En gemensam handlingsplan för regioner, bransch och universitet med nationella och
regionala initiativ för att göra bransch och nyckelregioner mer attraktiva samt förbättra
kompetensförsörjningen
2. En nationell plan för järnvägsinfrastruktur som stödjer gruvbranschens behov av godstrafik,
3. En gemensam handlingsplan med berörda myndigheter för ökad disciplin och hastighet i
tillståndshantering inom ramarna för befintlig miljölagstiftning
4. Ett program för att upprätthålla Sveriges ledarskap inom FoU och branschkompetens längs
hela förädlingskedjan, i syfte att säkerställa effektivt resursutnyttjande och hållbar utveckling i
Sverige och globalt
5. Fortsatt tvärindustriellt samarbete för att säkerställa tillgång till konkurrenskraftig energi, till
exempel genom att skapa tillgång till naturgas i Sverige.
Initiativen utgör ett första steg för att komma över utmaningar och möjliggöra framtida tillväxt.
Den komplexa situationen kräver att ett stort antal instanser och beslutsfattande organ behöver
involveras. Arbetet behöver ske i brett samarbete mellan gruvbranschen, nationella och regionala
myndigheter samt närliggande branscher. De första stegen tas i och med framtagandet av
Sveriges mineralstrategi, som utgör startpunkten för branschens fortsatta utveckling.

■■ Sverige är en viktig gruvnation i Europa och bidrar starkt till EU:s sjävförsörjande
av till exempel järnmalm (20 procent) och koppar (55 procent)
■■ År 2011 levererade LKAB 26 miljoner ton järnmalmsprodukter och Boliden bröt
34 miljoner ton kopparmalm motsvarande 80 000 ton kopparmetall
■■ Svensk gruvnäring bidrog med 26 miljarder SEK till Sveriges BNP 2010
■■ Gruvnäringen i Sverige bidrar till 10 000 direkta arbetstillfällen och 35 000
indirekta arbetstillfällen
■■ År 2010 stod gruvnäringen för 13 procent utav alla industriinvesteringar i Sverige
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1. Samhällets behov av metaller
Det växande behovet av mineraler och metaller orsakas av det ökande
välståndet i både industrialiserade länder och utvecklingsländer.
Mineraler och metaller är en grundförutsättning för samhällsutveckling
och höjd levnadsstandard, då de utgör viktiga komponenter i
infrastrukturutbyggnad och i de flesta av de produkter vi använder
dagligen. Fokus framöver kommer att behöva ligga på hur vi kan
kombinera ökande välstånd med ett samhälle som värnar om hållbar
utveckling. Sverige är en betydande gruvnation i EU och bidrar
redan idag till en mer hållbar gruvdrift och förädling genom lägre
koldioxidutsläpp, hög säkerhet och starkt fokus på återvinning.
1.1. Ökat välstånd driver behovet av naturresurser
Tillgång till råvaror är en förutsättning för samhällslivet. Råvaror är dels biologiskt material (växter,
djur), dels det som utvinns från jordskorpan (olja, mineraler, metaller) och vatten. En bil är ett gott
exempel på vårt breda användande av metaller: järn och legeringsämnen bygger upp karossen,
koppar används för att leda ström och zink återfinns bland annat i olika lacker och rostskydd. Även
andra metaller blir allt viktigare för nya och mer miljövänliga tekniker. Litium återfinns i batterier till
elbilar. Niobium och vanadin är viktiga komponenter i lättviktsstål i moderna bilar.
Ökat välstånd och urbanisering leder till ökad efterfrågan på mineraler. Den infrastruktur
som behövs för ett modernt samhälle är beroende av metaller och mineraler såsom järn och
kalksten (för betong- och stålproduktion), vilket tillsammans med en mer utbredd användning
av tillverkade produkter driver upp efterfrågan på råvarorna. Regioner med högt välstånd, mätt i
bruttonationalprodukt (BNP) per capita, exempelvis Nordamerika och Västeuropa, har idag fyra
till åtta gånger högre stålanvändning per person än utvecklingsländer som Indien och övriga
Asien. Sambandet är inte helt linjärt men ökat välstånd till följd av snabb ekonomisk tillväxt i
utvecklingsländerna förväntas kraftigt öka den globala efterfrågan på råvaror som järn och koppar.
Effektiv återvinning av metaller kommer inte räcka för att möta behovet.
Förutom att behovet av basmetaller ökar har vi blivit mer beroende av mer sällsynta metaller som
används inom avancerad teknologi. Dessa metaller spelar en central roll bland annat i tillverkning
av kretskort, halvledare, magneter, datorer och mobiltelefoner. I en modern mobiltelefon används
mer än tio olika slags metaller, som tillsammans utgör hela 35 procent av vikten. Värdemässigt står
de för väsentligt mer än 35 procent.
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När välståndet hos befolkningen ökar i världen är det av största vikt att vi kan kombinera denna
utveckling med en hållbar påverkan på klimat och miljö. För mineral- och metallindustrin är det
främst följande tre områden som hamnar i fokus:
■■ Fortsatt prospektering med senaste teknik
■■ Effektiv utvinning och produktion av råvaror genom ökad produktivitet, högre energieffektivitet
och en infrastruktur som möjliggör utvinning av Sveriges mineraltillgångar
■■ Effektiv användning av råvaror genom utveckling av produkter och ökad återvinning

1.2. Sverige spelar en viktig roll för EU:s råvaruförsörjning
I Sverige bryts det idag flera olika mineraler huvudsakligen i tre regioner: norra Norrland,
Bergslagen och Gotland (Bild 1). I norra Norrland bryts stora mängder järnmalm samt koppar
och andra sulfidmineraler. I Bergslagen bryts zink, koppar och järnmalm. Ett flertal fyndigheter
av både järnmalm och basmetaller finns i området och är på projektstadiet. På Gotland pågår
brytning av högkvalitativ kalksten som framför allt används i stål- och cementproduktion. Både
öster om Gränna och ur LKAB:s restprodukter undersöks möjligheterna för utvinning av sällsynta
jordartsmetaller.

Tre huvudregioner i Sverige producerar idag ett flertal mineraler
Fylld = Produktion

Norra
Norrland

Sveriges andel av Europas produktion1
Järn

Bly

Ring = Tillstånd erhållet
eller under process

~30%

Järnmalm
Sulfidmalm
(t.ex. zink eller koppar)

~90%

Guld
Kalksten

Zink

Silver
~20%

25%

Bergslagen
Koppar
Gotland

~10%

1 Gruvproduktion, EU27+3 (EU samt Norge, Schweiz och Island)

Bild 1: Sveriges tre gruvregioner står för en betydande del av Europas produktion
Sverige är idag en av de viktigaste gruvnationerna inom Europa (EU 27 + Norge, Schweiz och
Island) och den största producenten av järnmalm med 80–90 procent av Europas produktion. Vad
gäller koppar, som efter järnmalm har den största hanterade volymen i Sverige, är Sverige den
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tredje största producenten med omkring 10 procent av den europeiska produktionen. För bly, silver
och zink har Sverige mellan 15 och 30 procent av produktionen i Europa (Bild 1).

1.3. Sverige bidrar till en mer hållbar gruvdrift och förädling
Sverige har en hållbar mineralproduktion med hög förädlingsgrad från gruva till färdig metall.
Utöver det direkta bidraget till svensk BNP och sysselsättning bidrar en snabb expansion av
svensk gruvbransch därmed till en mer hållbar gruvnäring globalt. En stor del av den järnmalm som
bryts i Sverige består av magnetit, som har en hög järnhalt. Den exoterma (energigenererande)
pelletiseringsprocessen av magnetit ger 65 procent lägre koldioxidutsläpp än pelletisering av
hematitmalm. I kombination med Sveriges koldioxidsnåla energiproduktion, som till stor del är
baserad på vatten- och kärnkraft och därmed ger 80 till 90 procent lägre koldioxidutsläpp än
genomsnittet i Europa och Asien, innebär dessa förhållanden att Sverige har väsentligt lägre
koldioxidutsläpp än genomsnittet i sin metallproduktion. Tillgång till naturgas skulle möjliggöra en
ytterligare minskning av koldioxidutsläppen.
Även andra delar inom svensk metall- och mineralproduktion ligger i utvecklingens framkant.
Boliden har vid smältverket Rönnskär tagit fram metoder för att återvinna elektronikskrot och
filterstoft, företaget är idag ledande inom teknik för elektronikåtervinning. Svenska företag har
länge varit drivande i att skapa innovativa produkter som bidrar till ett mer hållbart samhälle. SSAB
producerar slitstarka och höghållfasta stål, som innebär att slutprodukten kan göras med mindre
material och längre livslängd; materialåtgången kan minskas med så mycket som 40 procent för
att uppnå samma funktion och ekonomin förbättras för hela produktionskedjan.
Sverige har en högt utvecklad miljö- och arbetsmiljölagstiftning jämfört med andra länder, vilket
lett till att miljöpåverkan är lägre för mineraler producerade här. Alla branschens företrädare
värnar om miljö- och arbetsmiljöfrågor, vilket gör att man idag ser ett slags växeldragande mellan
gruvbolagen, utrustningstillverkare och entreprenörer för att driva utvecklingen framåt. Företagen
arbetar kontinuerligt med att minska både negativ miljöpåverkan och arbetsrelaterade olyckor.
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På Esty och Porters rankning av länder utifrån ett miljöregleringsindex – där faktorer som riktlinjer
för utsläpp, struktur på miljölagar och tillgängligheten på miljörelaterad information tas i beaktande
– hamnar Sverige på andra plats (Bild 2). Miljölagstiftningen har bidragit till att bolagen i branschen
arbetat med att minska sina utsläpp; exempelvis har Boliden reducerat sina utsläpp i luften från
smältverket Rönnskär med mer än 90 procent mellan åren 1970 och 2009.

Luftutsläpp vid Rönnskärsverket

Miljöregleringsindex1
Ranking av 71 länder

Ton damm

1. Finland

32. Sydafrika

2. Sverige

35. Brasilien

11. Nya Zeeland

44. Kina

12. Kanada

47. Bulgarien

14. USA

55. Indien

16. Australien

57. Ryssland

18. Norge

71. Paraguay

23. Ungern

SO2

3,000

Damm

Ton SO2
60,000

2,500

50,000

2,000

40,000

1,500

30,000

1,000

20,000

500

10,000

25. Chile
29. Polen

0
1970
Sverige rankas långt bättre än betydande
gruvnationer vad gäller miljöregleringar

80

90

2000

0
2010

Rönnskär är ett bra exempel på effektivt
svenskt miljöarbete

1 ERRI (Environmental Regulatory Regime Index) är en kombination av flera index och tar hänsyn till t.ex. utsläppsstandarder,
strukturen av miljölagar, tillgänglighet av miljö-information, kapacitet av landets miljöinstitutioner

Bild 2: Sveriges miljö- och arbetsmiljöreglering ligger i framkant i en internationell
jämförelse
Utrustningstillverkare, servicebolag och andra delar av den svenska gruvbranschen har
tillmötesgått de ökade kraven på hållbara lösningar och tagit fram kostnadseffektiva alternativ
som gett Sverige en världsledande position inom utrustningstillverkning. Inte minst gäller detta
verksamhet under jord, där Atlas Copco och Sandvik har en andel på cirka 60 procent av den
globala marknaden. Detta kluster av gruvbolag, servicebolag och ingenjörsbolag är en viktig kraft
för nationell och regional ekonomi och teknisk kompetens (Bild 3). Klustret kompletteras av en
stark FoU-verksamhet inom akademin. Luleå Tekniska Universitet (LTU) är idag ledande i Europa
inom gruvforskning med en unik bredd som omfattar hela produktionskedjan.
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Svenskt kluster av gruv-, serviceoch utrustningsföretag
Gruvföretag

Serviceföretag

Svenska företag är världsledande
inom utrustning för underjordsbrytning
Marknadsandel; Procent

Övriga
30-40%

40-50%

Sandvik

20-30%
Atlas Copco
Teknik, utrustning
& förädling

Bild 3: Svenska gruvor är krävande beställare av utrustning, vilket har skapat ett starkt
industrikluster
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2. Tillväxtvisionen för svensk
gruvbransch
I den fortsatt starkt växande globala gruvmarknaden har Sverige
med sitt goda investeringsklimat, sin mineralrika berggrund och sina
hållbara lösningar förutsättningar att fram till år 2025 trefaldiga sin
mineralproduktion. En sådan utveckling skulle ge över 50 000 nya
arbetstillfällen, varav en stor andel i glesbygd (Bild 4).
Omsättning inom gruvbranschen
Indexerad omsättning, bas 2010

Antal sysselsatta i gruvbranschen
Tusen personer
280-330

80-100

x2

x3

Indirekt &
inducerad
effekt

40

100
Kontraktsanställda
Direkt
anställda
2010

2025

2010

2025

Bild 4: Gruvproduktionen skulle kunna trefaldigas och skapa över 50 000 nya
arbetstillfällen till år 2025

2.1 Marknaden väntas vara långsiktigt stark
Fram till år 2030 förutspås den globala befolkningstillväxten i kombination med fortsatt ekonomisk
utveckling leda till att en stor medelklass växer fram. Analyser av OECD:s utvecklingscentrum visar
att vi kommer gå från dagens cirka 2 miljarder till nästan 5 miljarder människor med en jämförbar
köpkraft på mellan 10 och 100 dollar per dag (Bild 5). Utvecklingen är mest påtaglig i Kina och
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Indien. För att tillgodose de krav på högre levnadsstandard och konsumtionsnivå som blir följden
av den här utvecklingen kommer stora mängder metaller och mineraler krävas. Det är därmed
rimligt att utgå från att den höga efterfrågan på råvaror vi ser idag kommer att ligga på en fortsatt
hög nivå under åtminstone 20 år framåt.

Utveckling av global medelklass
Miljarder människor1
4,9

1,7

ÖVRIGA
VÄRLDEN

3,2

ASIEN

x 2.5

1,9
1,3
0,5
2009

2030

1 OECD:s definition av medelklass med BNP/capita mellan USD 3 000 och 15 000

Bild 5: Fram till år 2030 förväntas medelklassen globalt mer än fördubblas
Den globala efterfrågan på järnmalm förväntas ha en fortsatt hög tillväxttakt (om än något under
nivåerna före finanskrisen), på tre procent per år (Bild 6). Den förväntade utvecklingen drivs främst
av ökad efterfrågan på stål i utvecklingsländer som Kina och Indien. I volym mätt förblir Kina en
central drivkraft bakom den globala tillväxten med en tredjedel av den totala ökningen i efterfrågan
på stål fram till år 2025. Samtidigt förväntas Indiens och andra utvecklingsländers urbanisering och
industrialisering ge viktiga bidrag till tillväxten och stå för en 60-procentig ökning i efterfrågan på
stål fram till år 2025.
För koppar väntas tillväxttakten öka från historiska 2 procent per år mellan 2000 och 2010 till
cirka 3,5 procent per år fram till år 2025, mest på grund av ökad efterfrågan i Kina och andra
utvecklingsländer men även till följd av en mer utbredd användning av koppar i elbilar och annan
högteknologisk utrustning.
Efterfrågan på andra för Sverige relevanta mineraler som till exempel zink väntas ha en fortsatt
stabil tillväxt på cirka fyra procent per år, bland annat till följd av ökad användning av rostskyddat
stål. Som för så många andra metaller är den kinesiska ekonomin här den viktigaste drivkraften
bakom efterfrågetillväxten.
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1 Fe: Konsumtion 2000-2009, förväntad efterfrågan 2010-2025, Cu, Zn: Konsumtion 2000-2010, förväntad efterfrågan 2011-2025

Bild 6: Efterfrågan på de mineraler och metaller som Sverige kan producera väntas vara
fortsatt hög, främst till följd av växande välfärd i Kina och Indien
Priserna på metaller förväntas framöver ligga på en högre nivå än vad de gjort under perioden
innan åren 2004-05, även om de kan komma att sjunka tillbaka något från 2011 års rekordnivåer.
Den främsta anledningen till en sådan prisutveckling är att prospektering och kapacitetsutbyggnad
inte förväntas hinna med den fortsatt snabba efterfrågetillväxten och att efterfrågan i högre grad
möts med produktion från tillgångar med allt sämre förutsättningar och därmed högre kostnader.
Kortfattat kan man säga att efterfrågade mineraler helt enkelt blir alltmer svåråtkomliga. I tillägg
till den minskande åtkomligheten kommer den kraftiga kostnadsökningen som branschen erfarit
globalt att hålla priserna på en högre nivå. Denna utveckling leder till att fler expansionsprojekt i
gruvbranschen blir lönsamma, och tillgångar i Sverige som inte var attraktiva för 15 år sedan nu
har goda förutsättningar under de kommande 15 till 20 åren. I de internationella tillgångarna som
tidigare haft en bättre kostnadsposition än de svenska bryts idag malm från ett allt större djup,
vilket innebär att svenska fyndigheters relativa konkurrenskraft förbättras ytterligare.

2.2. Sverige har goda förutsättningar att växa som gruvnation
I den svenska berggrunden finns många attraktiva mineraler och flera fyndigheter som
klassificeras som reserver (tillgångar som är ekonomiskt försvarbara att bryta). Dessa reserver
utgör en stor andel av Europas högkvalitativa reserver; exempelvis har Sverige 60 procent av
Europas järnmalmsreserver och 25 procent av guldreserverna och därutöver goda geologiska
förutsättningar för bland annat koppar, zink och silver. Idag är dock Sverige underetablerat som
gruvnation. Vår andel av världsmarknaden för järnmalmsproduktion är idag cirka hälften jämfört
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med andelen av idag identifierade reserver4. Utöver reserver av järnmalm och basmetaller
har Sverige tillgångar med sällsynta jordartsmetaller och andra ”kritiska metaller”, enligt EUkommissionens beteckning. Om brytning och förädling av dessa mineraler inleds i stor skala skulle
Sverige kunna stå för över hälften av produktionen av tunga sällsynta jordartsmetaller utanför
Kina5.
Förutom att ha goda geologiska förutsättningar har Sverige ett positivt investeringsklimat med
politisk stabilitet, förutsägbara juridiska processer och ett relativt tydligt skattesystem. Detta ökar
vår konkurrenskraft när det gäller investeringar. I Fraser-institutets rapport 2010/2011, som rankar
investeringsklimatet för utveckling av mineraler mellan världens stora gruvnationer, (Bild 7) var
Sverige bland de tio bästa regionerna i de flesta av de kategorier som bedömdes. En modern
prospektering i hög takt är en förutsättning för att Sverige ska kunna behålla sin starka position.
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2 Mineralindex, utan hänsyn till nuvarande regleringar och investeringsklimat

Bild 7: Sverige har ett bra investeringsklimat

2.3. Gruvbranschen kan trefaldigas och skapa 50 000 jobb fram till år 2025
Sverige har förutsättningar att fram till år 2025 tre- eller till och med fyrfaldiga sin
järnmalmproduktion, samtidigt som produktionen av andra mineraler har potential att
dubbleras (Bild 8). Tillväxtpotentialen kommer både från helt nya gruvor och från utbyggnad
av befintliga gruvor. Av den möjliga expansionen för samtliga metaller finns 40 procent redan i
bolagens tillväxtplaner. Till exempel finns för järnmalm redan genomarbetade och förberedda

4 Sverige har idag cirka en procents marknadsandel inom järnmalm medan två procent av alla idag identifierade reserver ligger i Sverige
5 År 2008 producerades globalt cirka 15 000 ton av de tunga sällsynta jordartsmetallerna (Europium, Gadolium, Terbium, Dysprosium,
Holmium, Erbium, Tulium, Ytterbium, Lutetium och Yttrium), varav endast fyra procent utanför Kina. Sverige skulle kunna uppnå
produktionsnivåer på 1 100 ton per år
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investeringsunderlag för över 90 procent av den potentiella tillväxten. Bedömningen för den totala
tillväxtpotentialen har sedan gjorts separat för varje mineral och baseras på kända fyndigheter och
reserver.

I bolagens tillväxtplaner

Ytterligare potential

JÄRNMALM
Miljoner ton färdig produkt per år
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Bild 8: Gruvbranschen har möjlighet att trefaldiga produktionen fram till 2025
Ett trefaldigande av dagens produktionsvolymer skulle innebära att gruvbranschen blir en viktig
sektor för ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt i landet. Gruvbranschen har år 2012
ungefär 10 000 direkt sysselsatta i Sverige. Här ingår direkt anställda på gruvbolagen, men
också kontraktsanställda entreprenörer som sysselsätts både under anläggandet av en ny gruva
och då den är i produktion. Ytterligare cirka 30 000 personer bedöms vara indirekt sysselsatta
hos underleverantörer och servicebolag samt i andra sektorer som berörs av gruvnäringen6. En
trefaldigad gruvproduktion skulle generera 10 000–15 000 nya arbetstillfällen direkt knutna till
gruvverksamheten, och utöver detta skulle 30 000–45 000 nya indirekta arbetstillfällen skapas
(Bild 9).
Branschens tillväxt skulle bidra till att det blir lättare att uppnå ett flertal av de arbetsmarknadspolitiska mål som regeringen har identifierat, däribland varaktigt högre sysselsättning, minskad
ungdomsarbetslöshet och ökad landsbygdssysselsättning. Baserat på utbildningsnivån i
branschen idag skulle drygt 30 000 personer utan eftergymnasial utbildning kunna anställas genom
en expansion av gruvbranschen. Detta motsvarar 25 procent av dagens ungdomsarbetslöshet,
som vid årsskiftet 2011/12 omfattade cirka 125 000 personer.

6 Enligt undersökningen Malmfälten under förändring av Tillväxtanalys uppskattas att varje direkt anställd i gruvbranschen indirekt genererar
ytterligare två arbetstillfällen
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Bild 9: Expansion av gruvbranschen kan innebära mer än 50 000 nya jobb, varav
10 000–15 000 direkt relaterade till gruvverksamheten

2.4. Tillväxt inom gruvbranschen bidrar positivt till Sverige och EU
Sveriges ekonomiska tillväxt skulle påverkas positivt av en expansion inom gruvbranschen, som
idag bidrar direkt till cirka en procent av Sveriges bruttonationalprodukt. Om gruvbranschen
trefaldigade sin produktion så skulle den stå för cirka fyra procent av Sveriges BNP-tillväxt fram
till år 20257. Historiskt har gruvbranschen representerat mellan två och fyra procent av Sveriges
sammanlagda industriinvesteringar, en siffra som steg till cirka 13 procent år 2010 som en följd
av LKAB:s och Bolidens expansionsprojekt och att LKAB påbörjat flyttningen av Kiruna, den så
kallade ”samhällsomvandlingen”. Vid en expansion i linje med tillväxtvisionen skulle gruvbranschen
bidra med 20 procent av Sveriges industriella investeringar under perioden fram till år 20258.
Gruvbranschen är idag särskilt viktig för svensk glesbygd. Enligt SCB:s statistik skapas 80 procent
av branschens produktionsvärde i glesbygd, till skillnad från annan industri där siffran är mellan 30
och 50 procent. I de regioner där gruvnäringen är viktig kan bidraget till bruttoregionalprodukten
(BRP) överstiga 15 procent, och antalet sysselsatta inom gruvnäringen utgöra mer än 30 procent
av befolkningen i arbetsför ålder. En analys av LKAB:s omsättningskurva visar att en expansion av
gruvnäringen skulle bidra till dessa produktionsregioners ökade välstånd.
EU-ländernas behov motsvarar 25–30 procent av den globala produktionen av metaller, medan
den egna produktionen ligger under fem procent.
7 Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) var Sveriges BNP 2010 SEK 2 900 miljarder och gruvbranschens värdeskapande SEK 26 miljarder;
Tillväxtverket uppskattar att BNP kommer öka med ungefär SEK 1 100 miljarder fram till år 2025. Ett trefaldigande av gruvindustrin skulle bidra
med ett ökat värdeskapande på SEK 40 miljarder (antaget 2011 års lönsamhetsnivåer)
8 Enligt SCB var Sveriges totala investeringar i industrin år 2010 SEK 47 miljarder, varav gruvbranschen stod för SEK 6 miljarder; ett
trefaldigande av gruvbranschen skulle kräva investeringar på SEK 175 miljarder fram till 2025, att jämföras med totala industriinvesteringar
uppskattade till SEK 930 miljarder under samma period
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Många viktiga metaller produceras över huvud taget inte inom EU. För att förbättra tillgången på
råvaror presenterade EU-kommissionen 2008 sitt råvaruinitiativ som innefattar tre huvudsakliga
insatsområden:
■■ Skapa jämlika förutsättningar för alla aktörer globalt
■■ Förbättra villkoren för gruv- och metallproduktion i Europa
■■ Intensifiera återvinningen av metaller
EU har samtidigt belyst vikten av tillgång på råvaror för den inhemska marknaden. En expansion
av svensk gruvnäring skulle öka EU:s självförsörjningsgrad för ett flertal mineraler, det vill säga
den andel av EU:s behov som kan täckas av egen produktion. Idag är EU:s självförsörjningsgrad9
för järnmalm10 cirka 20 procent, vilket skulle öka till 40–50 procent om Sverige ökade sin
järnmalmproduktion med en faktor tre till fyra (eftersom den totala efterfrågan ökar från 155
till 185 miljoner under samma period). Även för zink skulle Sveriges ökade produktion leda
till högre självförsörjningsgrad, från cirka 35 procent till 40–50 procent. För koppar11 skulle
självförsörjningsgraden kunna öka från dagens cirka 45 procent till ungefär 55 procent.
För att säkra Sveriges starka position inom gruvrelaterad FoU i Europa är det av yttersta vikt att
även de akademiska institutionerna deltar i expansionen. Med sitt etablerade gruvkluster och sin
ledande forskning har Sverige goda förutsättningar att etablera sig som EU:s FoU-center för gruvoch prospekteringsteknik.
Den förväntade stora efterfrågetillväxten sträcker sig 15 till 20 år framåt. Tiden från
investeringsbeslut till produktion är dock mycket lång, fem till tio år är inte ovanligt. Det är därför
tidskritiskt att få förutsättningarna på plats och investeringsbeslut fattade för att Sverige och
svensk gruvbransch ska kunna ta till vara på den nuvarande marknadspotentialen.

2.5. Andra länder har visat att gruvbranschen kan växa snabbt
I samband med att Kina började industrialiseras och urbaniseras under 1990-talet ökade landets
behov av råvaror kraftigt. Detta behov tillgodosågs till en början främst genom utbyggnad
av gruvverksamhet i Kina, men så småningom resulterade utvecklingen i ett kraftigt växande
importbehov med högre realpriser och vinstnivåer i gruvbranschen som följd. Under de senaste
årens kraftiga världsmarknadstillväxt har flera länder tagit tillvara möjligheterna och expanderat
kraftigt. Sverige har inte expanderat i samma takt och därför minskat sin andel av den globala
marknaden från två till en procent mellan åren 2000 och 2010 (Bild 10).
Sedan 2002, då den globala järnmalmsproduktionen ökade kraftigt, har svensk produktion
vuxit med tre procent per år jämfört med en global årstillväxt på nio till tio procent för den
sjöburna järnmalmsmarknaden. Sedan 2003 har Sverige stått för 0,6 procent av den globala

9 Definieras här som produktion i förhållande till efterfrågan av gruvornas slutprodukt inom EU27+3
10 Förhållandet mellan järnmalm producerad i europeiska gruvor och behov i europeiska stålverk, justerad till 60% järnhalt, våt produkt, enligt
UNCTAD och McKinsey & Company Basic Materials Institute
11 Förhållandet mellan metallinnehåll i kopparkoncentrat producerat i europeiska gruvor och efterfrågat i europeiska smältverk enligt WBMS,
ICSG och Wood McKenzie (beräknad som produktion plus import minus export); självförsörjning av slutanvänd koppar är betydligt lägre idag,
cirka 22 procent, och kan öka till 27 procent
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produktionsökningen, medan till exempel Australien satsat kraftigt och bidragit till cirka 30 procent
av tillväxten.
Mellan 1970 och 1995 växte Sveriges kopparproduktion med sex procent per år, vilket
översteg den globala tillväxten på ca två procent per år. Sedan 1995 har dock den svenska
kopparproduktionen vuxit med enbart en procent per år, medan den globala produktionen har haft
en årlig tillväxt på tre procent. Chile, som vuxit med mer än fem procent per år, har bidragit med
nästan 50 procent av tillväxten sedan 1995.
Utveckling av kopparproduktion
Index 1975=100 (kopparmetall i koncentrat)
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Bild 10: Sverige har inte tagit tillvara på den kraftiga ökningen i efterfrågan på metaller
Om Sverige hade vuxit i takt med den ökade efterfrågan och tagit tillvara möjligheterna på samma
sätt som andra gruvintensiva nationer, skulle dagens situation se annorlunda ut. En jämförelse
mellan Sverige och Australien, som mycket aktivt satsat på gruvnäringen, visar att medan
Australien har haft en årlig produktionsökning på tio procent mellan 2002 och 2010 har Sveriges
tillväxt varit endast två procent per år. Om Sverige hade vuxit i samma takt som Australien hade vi
idag producerat cirka 50 miljoner ton järnmalm per år istället för 26 miljoner ton, alltså nästan en
fördubbling.

22

Efter en period med kraftigt minskande antal anställda i gruvbranschen fram till tidigt 1990-tal har
anställningsnivån varit stabil. Australien hade en liknande utveckling som Sverige till och med år
2003, då man började ta tillvara tillväxtmöjligheterna på marknaden. Landet har sedan dess ökat
antalet anställda inom gruvnäringen med 200 procent (Bild 11).

Antal anställda inom gruvnäringen
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Bild 11: Australien har haft ett starkt fokus på gruvnäringen och lyckats vända en negativ
trend; antalet sysselsatta har ökat med 200 procent sedan år 2003
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3. Förutsättningar för branschens
tillväxt
Gruvbranschen har möjlighet att bli en av Sveriges mest framträdande
framtidsbranscher. Säkrad tillgång till kompetens, god infrastruktur och
väl fungerande tillståndshantering är de viktigaste förutsättningarna
som möjliggör branschens expansion (Bild 12).
Förutsättningar för expansion
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Bild 12: Regionala och nationella faktorer riskerar att begränsa gruvbranschens tillväxt
Gruvbranschen har det senaste decenniet genomgått stora positiva förändringar. En övergripande
utmaning för branschen är att upplysa om de möjligheter som nu erbjuds. Från en hård ekonomisk
press under slutet av 1900-talet är utsikterna idag goda. Branschen har möjlighet att erbjuda
tillväxt med attraktiva arbetstillfällen och karriärmöjligheter i en teknikintensiv miljö. För att ta
tillvara tillväxtpotentialen måste kunskap om branschens möjligheter och attraktivitet spridas bland
såväl beslutsfattare som framtida medarbetare och investerare.
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Förutom att verka för en bättre kunskap om branschen är det tre konkreta områden som behöver
hanteras för att underlätta tillväxt:
■■ Kompetensförsörjning
■■ Infrastruktur
■■ Tillståndshantering

3.1. Kompetens: förutsättningar saknas för att attrahera nödvändig kompetens
och arbetskraft till branschen
En utbyggnad av gruvbranschen kommer att kräva stora mängder arbetskraft och över hälften
av de nya arbetstillfällena kommer att skapas i norra Norrland. För att klara tillväxten behövs
mellan 10 000 och 15 000 nya direktanställda i branschen. Därutöver går ungefär 4 000 anställda
i pension fram till 2025. Branschen har också en personalomsättning på cirka tio procent och den
nivån förväntas ligga fast. Givet att 80 procent stannar kvar i branschen kommer totalt så mycket
som 22 000 personer behöva nyrekryteras12 för att klara tillväxten och behovet av arbetskraft. I de
siffrorna inkluderas inte de indirekta arbetstillfällen som sannolikt kommer skapas.
Idag lider många av de berörda regionerna av avfolkning. Norra Norrland har under perioden
2000–2010 haft en nettoutflyttning på runt 3 000 personer i åldrarna mellan 18 och 64 år.
För att tillgodose gruvnäringens arbetskraftsbehov måste regionen i stället åstadkomma en
nettoinflyttning som är mer än dubbelt så stor som dagens utflyttning. I jämförelse med ett
scenario då dagens trend fortsätter skulle totalt mellan 20 000 och 25 000 nya invånare behöva
flytta in, vilket motsvarar en vändning till en inflyttningstakt långt högre än vad Sveriges snabbast
växande kommuner har haft de senaste femton åren (Bild 13). Om förutsättningar inte skapas
för lokal arbetskraft riskerar Sverige att få en så kallad ”fly in, fly out”-modell som bygger på att
de anställda pendlar från storstadsregionerna, en utveckling som innebär att den ekonomiska
tillväxten inte kommer den lokala kommunen nytta.

12 I beräkningen ingår 15 000 nya arbetstillfällen, 4 000 pensionsavgångar och 3 000 nyanställningar drivet av personalomsättning
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Befolkning i arbetsför ålder
Tusentals invånare i Kiruna, Pajala och Gällivare
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Bild 13: För att tillgodose arbetskraftsbehovet i gruvbranschen behövs en dramatisk
vändning av befolkningsutvecklingen
För att tydliggöra utmaningen i att nå en sådan inflyttningstakt i norra Norrland kan Umeå
användas som exempel. Umeå är en av Sveriges ledande tillväxtkommuner som med bland annat
universitet och universitetssjukhus skapat många arbetstillfällen och ökat befolkningen med cirka
en procent per år de senaste 15 åren. Kommunen har även utsetts till Sveriges bästa kommun
att leva i. Norra Norrland måste de närmaste tio åren växa tre gånger snabbare än Umeå för att
tillgodose behovet av arbetskraft. Situationen är komplex och försvåras av låg tillgång på bostäder
och att de stora gruvkommunerna idag hamnar långt ner på Svenskt Näringslivs ranking över
attraktivitet13.
Oxelösund är ett belysande exempel på en stad uppbyggd kring en industri. Staden hade under
lång tid varit centrerad kring järnverk och malm, när man under 1950-talet började göra stora
investeringar i infrastruktur. Oxelösund fick ge plats åt stål- och valsverk och ett helt nytt centrum
byggdes liksom en motorväg från Nyköping. Idag är över 50 procent av arbetstillfällena i staden
knutna till tillverkningsindustrin. Mellan 1960 och 1970 ökade Oxelösunds befolkning med 25
procent, vilket lämpligen kan jämföras med utmaningen för Kiruna att växa med 40 procent fram till
år 2025.
Särskilt utmanande kommer det bli att rekrytera ingenjörer och andra högutbildade.
Anställningsbehovet i gruvbranschen motsvarar samtliga ingenjörer från de relevanta
utbildningarna på LTU utexaminerade mellan 2012 och 2025 – eller 5 procent av samtliga
utexaminerade ingenjörer från KTH och LTU tillsammans under samma period (Bild 14).
13 Gällivare, Pajala och Kiruna och Pajala ligger på plats 222, 249 respektive 273 i 2011 års ranking.
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Utmaningen accentueras av att gruvbolag idag inte ses som tillräckligt attraktiva arbetsgivare,
på Universums årliga ranking av potentiella arbetsgivare för civilingenjörer hamnar inget av
gruvbolagen på de första 50 platserna14.

Attraktiva arbetsgivare enligt
ingenjörsstudenter

Examination och behov av ingenjörer2
Tusental, 2011-2015

Relevanta
utbildningar
på LTU
Behov i
gruvbranschen1

1,260

Ej tillräckligt att
anställa samtliga
ingenjörer från
relevanta
utbildningar på LTU

1,400

Totalt för LTU

4,700

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Google
IKEA
Ericsson
Vattenfall
ABB
ÅF
Astra Zeneca
SWECO
McKinsey & Company
Microsoft

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Electrolux
Nokia
BAE Systems
LKAB
SKF
Skånemejerier
Handelsbanken
Coca-Cola
Svenska Kraftnät
St Jude Medical

1 Antaget att 10% av de nyanställa är ingenjörer, baserade på intervjuer
2 Högskoleingenjörer och civilingenjörer

Bild 14: De utexaminerade från de relevanta programmen på LTU räcker inte för att täcka
det framtida anställningsbehovet

3.2. Infrastruktur: trots planerad kapacitetsökning täcker viktiga
järnvägssträckor enbart en tredjedel av det framtida transportbehovet
Gruvnäringen står idag för en stor del av Sveriges godstransporter och är beroende av en väl
fungerande infrastruktur, då stora mängder malm behöver transporteras från gruva till hamn eller
förädlingsverk. Merparten av transporten sker i norra Norrland och större delen av volymen utgörs
av järnmalm men även stora mängder kopparråvara transporteras på tåg. I de fall järnväg inte finns
tillgänglig behöver godstransporten ske med hjälp av lastbil på allmän väg, vilket är ett avsevärt
sämre alternativ ur både miljö-, säkerhets- och kostnadsperspektiv. En utbyggd infrastruktur är
också en förutsättning för att förbättra regionernas attraktivitet.
Idag är belastningen på samtliga sträckor där malm transporteras hög och endast 55 procent
av tågen anländer i tid på sträckan Kiruna–Narvik (Malmbanan). Spåret har idag full belastning.
Sträckan Boden–Umeå som är strategiskt viktig för allt gods söderut, är belastad med många
förseningar. Där är kapaciteten på pappret tillräcklig, men tågen kan inte köra med full godslast på
grund av stigningar utöver normala riktlinjer.

14 LKAB återfinns som enda gruvbolag på listan med plats 54
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Om inte godskapaciteten på järnvägen byggs ut tillräckligt kommer gruvbranschens expansion att
begränsas. Trafikverket har planerat viss kapacitetsökning i Norrlandsregionen, men den kommer
endast att räcka till cirka 60 procent av gruvnäringen expansionspotential. Till exempel planeras
fyra nya mötesplatser på den svenska sidan av Malmbanan, vilket möjliggör en volymökning från
dagens 25 miljoner ton per år till cirka 44 miljoner ton. Det är dock inte tillräckligt för att möta det
behov som gruvbranschen sannolikt kommer att ha. I ett scenario där gruvindustrin växer kraftigt
kommer ingen av de kritiska sträckorna att ha tillräckligt med kapacitet utifrån dagens planerade
utbyggnad. Resultatet är då att så mycket som 35-40 miljoner ton skulle behöva transporteras till
hamn på annat sätt än med tåg, vilket i praktiken innebär omfattande lastbilslösningar.
Kapacitetsbristen på järnvägsnätet kan komma att öka ytterligare, om gränserna för svavelhalterna
för bränsle på Östersjön och Nordsjön sänks 2015 och viss sjöburen transport då skiftas till land/
tåg. Förutom en utbyggnad av befintligt järnvägsnät kan investering i ny järnväg krävas för att
möjliggöra tillväxten i gruvbranschen. På så sätt skulle till exempel en ny järnväg mellan Pajala
och Svappavaara minska behovet av järnmalmstransport på landsväg. Även i Bergslagen kan ett
utbyggt järnvägsnät vara nödvändigt vid en expansion utöver dagens planer.
Med fortsatt höga råvarupriser kommer flera av expansionsprojekten att genomföras trots dyrare
logistiklösningar vilket leder till tung belastning på allmän väg. Sträckan Kiruna– Narvik skulle bli
synnerligen utsatt och belastas med en tung lastbil varannan minut – i vardera riktning (Bild 15).
Vägen riskerar dessutom att stängas av under vinterhalvåret, vilket omöjliggör leverans. Även
många andra sträckor skulle vara utsatta; man kan till exempel räkna med en tung lastbil var fjärde
minut på sträckan Svappavaara–Kiruna. Redan när Kaunisvaara-gruvan öppnar 2012 kommer
det att gå järnmalmstransporter med 90 tons-lastbilar mellan Pajala och Svappavaara var femte
till tionde minut. Totalt skulle dagligen mer än 1 500 tunga lastbilstransporter behöva trafikera
landsvägar i norra Norrland utöver dagens trafik15.

15 Tyngst belastade blir sträckorna Kiruna – Narvik, Svappavaara – Kiruna och Pajala – Svappavaara med 700, 390 respektive 310 transporter
per dygn, trots dispens att trafikera med 90-tonstransport mellan Pajala och Svappavaara
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Järnväg finns idag
Narvik

Järnväg finns inte

Lastbil
varannan minut

Lastbil var
5e minut

Kiruna
Svappavaara

Lastbil var
4e minut

Pajala
Lastbil var
3e timme
Malmberget
Lastbil
varannan
timme

Lastbil var
8e minut
Luleå

Skellefteå

Bild 15: Lastbilstransport som full ersättning för behovet av expanderad järnväg är inte
praktiskt genomförbart
Gruvverksamhet är energiintensiv, vilket gör att ett välfungerande kraftnät och tillgång till
konkurrenskraftig energi är viktiga faktorer vid eventuell framtida expansion. Gruvbranschen står
idag för cirka två procent av Sveriges totala energikonsumtion. Energi utgör 10–20 procent av
bolagens kostnader. Sverige har historiskt haft konkurrenskraftiga energipriser men under de
senaste decennierna har de svenska elpriserna stigit snabbare än i konkurrerande gruvländer.
Exempelvis har USA idag 35–40 procent billigare el än Sverige, tack vare tillgången till billig
naturgas från skiffergasfält.
Enligt nuvarande planer kommer svensk kraftkapacitet att byggas ut med starkt fokus på
förnyelsebara energikällor, vilket förväntas bidra till stabila eller till och med sänkta elpriser
eftersom dyrare energikällor som kol och olja undviks. Det är dock viktigt att de planerade
kapacitetsökningarna verkligen genomförs för att inte priserna ska fortsätta öka i Sverige och
svensk industri därmed tappar ytterligare konkurrenskraft. I ett scenario då Sverige avvecklar
sina kärnkraftverk, som idag utgör ungefär 40 procent av elproduktionen, skulle prisbilden se
helt annorlunda ut. Sverige skulle dels riskera att tvingas importera dyr kol- och gaskraft från
kontinenten, dels behöva göra stora investeringar för att rusta upp transmissionskapaciteten.
Kostnaderna för de investeringarna skulle föras vidare till konsumenterna och svensk industri
skulle bli mer beroende av dyr och miljöovänlig kraft från kontinenten.
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3.3. Tillståndshantering: tillståndsprocessen behöver effektiviseras
Sverige har idag ett starkt regelverk för hantering av tillstånd för prospektering och utvinning.
Det har bidragit till dagens effektiva gruvbrytning och framgångsrika teknikföretag. Bergstaten är
den instans som beslutar om de undersöknings- och bearbetningstillstånd som krävs för att få
undersöka en eventuell fyndighet respektive utvinna en identifierad fyndighet.
Mark- och miljödomstolen är ansvarig för miljöprövningen, eftersom gruvdrift räknas som
en potentiellt miljöfarlig verksamhet. Under miljöprövningen passerar ärendet ett antal olika
remissinstanser innan ett tillstånd slutligen beviljas.
Ur ett internationellt perspektiv är tillståndsprocessen i Sverige väl ansedd. Dock är variationen i
handläggningstid hos Mark- och miljödomstolen hög och tillståndsprocessen oförutsägbar.
Mellan 2002 och 2011 behandlades cirka 50 gruvrelaterade ärenden i Mark- och miljödomstolen i
Umeå (dit Väster- och Norrbotten hör). Den genomsnittliga handläggningstiden var cirka 640 dagar,
vilket står sig väl i en internationell jämförelse men den varierade mellan 44 och cirka 2 000 dagar i
olika fall.

Hanteringstid för ärenden vid miljödomstolen vid Umeå tingsrätt 2002-2011
Dagar mellan ansökan och arkivering
Ändring av villkor

Anrikning
Förlängning
Ny gruva

Övrigt
Sandmagasin
Utökad verksamhet

Vatten

Idealtid1: 130 dgr

1
2
Medel: 623 dgr

3

4

5

6

7 år

1 Dagar från inkommen ansökan till de om MKB ej ska kompletteras och alla instanser håller angivna tider

Bild 16: Ärendehanteringstiden i miljödomstolen varierar kraftigt, och många parter begär
anstånd flera gånger under processen
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Den oförutsägbara handläggningstiden får indirekta konsekvenser för investeringsklimatet i
Sverige. Den innebär en ökad risk för investerarna, som kompenserar för detta med att höja kravet
på återbetalning eller genom att avstå från att investera. Uteblivna investeringar leder till förlorade
arbetstillfällen och intäkter för näringslivet och staten. Det finns också en risk för att Sverige
fortsatt går miste om marknadsandelar genom att investeringsbeslut skjuts på framtiden och
marknadstillväxten bättre tas till vara i andra gruvregioner i världen.
Vid en djupare analys av tidsåtgången för tillståndshanteringen visar det sig att det är långa
remisstider och flera omgångar med överklaganden som är huvudorsakerna till den långa
handläggningstiden. I de 20 procent snabbaste ärendena stod remisstiden för omkring 50
procent av den totala handläggningstiden, medan remisserna stod för cirka 90 procent av
totala tiden i de 20 procent långsammaste fallen. Orsakerna till de långa remisstiderna är
många, men ett par exempel är att enstaka remissinstanser begär upprepade anstånd samt att
kompletteringsförfrågningar kommer in i flera omgångar. En väl fungerande handläggningsprocess
kräver ett nära samarbete mellan gruvbolag, administrativa enheter, mark- och sakägare och
domstol för att säkerställa att processen blir så effektiv som möjligt utan att rättssäkerheten
äventyras. Det förutsätter också att domstolen regelmässigt använder sig av det utrymme i lagen
som ger den rätt att ange tidsgränser för kompletteringsbegäran och remissutlåtande. Vid ärendets
start bör ansvarig domare lägga fast en tidsplan för hela processen, som sedan efterföljs.
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4. Initiativ för att skapa rätt
förutsättningar för tillväxt
Frågorna som rör möjlighet till förbättring involverar flera olika
instanser och beslutande organ. Arbetet behöver därför ske i
brett samarbete mellan gruvbranschen, nationella och regionala
myndigheter samt närliggande branscher. Som första steg har fem
initiativ identifierats, för att hantera de mest kritiska begränsningarna
och därmed skapa förutsättningar för gruvbranschens tillväxt.
4.1. Ett brett samarbete behövs kring fem nyckelinitiativ
Beslut om exakt vilka konkreta åtgärder som ska vidtas kräver mer analys och diskussioner, men i
samband med utvecklingen av Sveriges mineralstrategi bör ett antal övergripande initiativ inledas.
Dessa initiativ har som målsättning att samla nödvändiga beslutsfattare kring utmaningarna och
påbörja arbetet med att ta sig an dem. Specifikt ser vi fem nyckelområden för fortsatt arbete:
1. En gemensam handlingsplan för regioner, bransch och universitet med nationella och regionala
initiativ för att göra bransch och nyckelregioner inklusive bostäder och samhällsinfrastruktur,
mer attraktiva samt förbättra kompetensförsörjningen
2. En nationell plan för järnvägsinfrastruktur som stödjer gruvbranschens behov av godstrafik
3. En gemensam handlingsplan med berörda myndigheter för ökad disciplin och hastighet i
tillståndshantering inom ramarna för befintlig miljölagstiftning
4. Ett program för att upprätthålla Sveriges ledarskap inom FoU och branschkompetens längs
hela förädlingskedjan, i syfte att säkerställa effektivt resursutnyttjande och hållbar utveckling i
Sverige och globalt
5. Fortsatt tvärindustriellt samarbete för att säkerställa tillgång till konkurrenskraftig energi, till
exempel genom att skapa tillgång till naturgas i Sverige.
En karriär inom gruvindustrin är förknippad med svårslagna möjligheter till intressanta tekniska
utmaningar, innovativa lösningar och internationella erfarenheter. Om behovet av arbetskraft
bromsar gruvbranschens expansion är det inte enbart ett regionalt problem utan påverkar hela
Sverige; avstannad expansion minskar branschens bidrag till BNP och även inkomsterna till staten
i form av skatter och utdelning från statligt ägda bolag. Vår rekommendation är att först skapa
förståelse för de underliggande orsakerna till utflyttning från Norrland och sedan ta fram en såväl
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nationell som regional strategi med tydliga implementeringssteg för att göra berörda regioner mer
attraktiva. För att öka inflyttningen behöver allmänhetens intresse för regionen öka, och samtidigt
behöver lokala och nationella politiker underlätta nödvändiga förändringar, exempelvis bygglov
för bostäder på attraktiva platser och flyttbidrag. Det är viktigt att det finns planerade bostäder
för inflyttningsbehovet samt att alla samhällsfunktioner, som skola, förskola och sjukvård finns på
plats för att möta ett ökat behov.
En nationell plan för att säkerställa att infrastrukturens kapacitet möter behovet av godstrafik
bör arbetas fram, så att man får en bild av den totala storleken på de investeringar som
behöver göras och när de behöver göras. I arbetet bör man även kvantifiera hur många nya
sysselsättningstillfällen som inte realiseras samt BNP-bidraget som Sverige går miste om i det fall
investeringarna inte kommer på plats. Planen bör arbetas fram genom ett samarbete mellan alla
gruvbolag i Sverige och representanter från Trafikverket så att man får en heltäckande förståelse
för situationen och kan ta fram en väl balanserad plan.
Begränsningarna i tillståndshanteringen orsakas till stor del av att den befintliga processen i Markoch miljödomstolen inte efterföljs tillräckligt. I första hand bör man till fullo belysa de möjligheter
som finns inom ramarna för lagstiftningen samt hitta enkla sätt att öka efterlevnadegraden, till
exempel genom att ha tydligare tidsgränser för kompletteringsbegäran och remisser.
Sverige har mycket goda förutsättningar att bygga vidare på sitt starka gruvkluster och fortsätta
leda innovation och forskning längs hela förädlingskedjan för mineral- och metallproduktion. Ett
konkret initiativ för att ta tillvara på den unika startpunkten skulle kunna vara att attrahera EU:s
fokuserade insatser till Sverige och tillsammans med EU etablera regionens forsknings- och
utvecklingscenter inom gruvdrift och metallurgi, till exempel i Luleå.
Slutligen är tillgång till inhemska, konkurrenskraftiga energikällor en viktig faktor för att möjliggöra
utvinning av de goda mineraltillgångar som Sverige har. Gruvbranschen deltar redan idag i ett
tvärindustriellt samarbete med andra energiintensiva industrier (massa och papper, stål, etc). Det
arbetet kommer att vara fortsatt viktigt för att säkerställa den svenska energiintensiva industrins
framtida konkurrenskraft.

4.2. Framgångar i andra länder kan bidra med inspiration
Sverige är unikt vad gäller specifika förutsättningar och begränsningar för gruvbranschen, men
vi kan lära oss genom att se på andra idag framstående gruvnationer som under det senaste
decenniet tagit sig förbi utmaningar som liknar våra och därmed lyckats skapa den tillväxt som
marknadsefterfrågan möjliggjort. Startpunkten varierar mellan specifika länder och regioner, men
gemensamt för alla framgångsrika regioner är att de bedrivit ett mycket fokuserat arbete baserat
på ett gott samarbete mellan berörda beslutsfattare, ett innovativt tänkande och ett långsiktigt
förändringsfokus.
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Trots att de valda exemplen på många sätt skiljer sig från Sverige kan de vara en god källa till
inspiration vad gäller angreppssätt. Det är värdefullt att få en förståelse för vad andra tidigare gjort
för att sedan skräddarsy lösningar för Sverige. Behovet av skräddarsydda lösningar kräver att
utvecklingen sker i brett samarbete mellan gruvbranschen, nationella och regionala myndigheter,
berörda kommuner samt närliggande branscher. Oavsett den exakta formen för samarbetet kan
SveMin som gruvnäringens branschorganisation spela en viktig roll i att leda och samordna alla
inblandade parter genom en serie beslutspunkter som säkrar en hållbar gruvdrift till nytta för hela
Sveriges ekonomi. De första stegen tas i och med framtagandet av Sveriges mineralstrategi, som
kommer att utgöra startpunkten för branschens fortsatta utveckling och tillväxt mot visionen om
trefaldigad produktion och fördubblad sysselsättning.

Brasilien
Brasilien har länge varit en betydande gruvnation men har historiskt sett haft problem med långa
handläggningstider av miljötillstånd. För fem till tio år sedan började man ta in ansökningarna
digitalt via Internet och skapade samtidigt en öppenhet i hanteringen så att alla parter kunde följa
processen. Under loppet av tio månader sjönk handläggningstiderna från fyra till två år. Antalet
ansökningar fördubblades på knappt åtta år, till stor del till följd av den förenklade ansöknings–
och hanteringsprocessen.

Colombia
Precis som Sverige missade Colombia att ta till vara på tillväxtmöjligheterna i början av 2000-talet
när efterfrågan på mineraler ökade kraftigt. Nu arbetar landet mycket fokuserat för att realisera
branschens potentiella tillväxt. Infrastrukturen i Colombia håller idag låg kvalitet. Staten har inte
möjlighet att finansiera järnvägsnät, men genom att ändra lagar och regleringar har de nu öppnat
upp för utländska investeringar. För att säkerställa att man skapar en långsiktigt hållbar lösning
som gynnar andra än ägaren till rälsen kräver staten att mellan 20 och 30 procent av transporterna
måste ske av annan aktör än ägaren, vilket underlättar för små aktörer att öppna nya gruvor utan
att själva behöva investera i infrastruktur.

Kanada
Provinsregeringen i Quebec i Kanada har under flera år berett en plan för utveckling av allt
område norr om 49:e breddgraden – ett område som omfattar 1,2 miljoner kvadratkilometer.
Planen går under beteckningen ”Plan Nord” och kommer under de kommande 25 åren att leda till
investeringar på mer än 80 miljarder kanadensiska dollar. Plan Nord syftar till hållbar utveckling av
energi-, gruv- och skogsverksamhet, turism och transporter samt det vilda djurlivet, liksom skydd
av miljön och bevarande av biodiversitet. Projektet kommer att stödja tillväxt och utveckling av
kommuner och hela provinsen.
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Huvudsakliga källor
De källor som är nämnda nedan utgör inte en uttömmande förteckning
av referensdokument utan är snarare en lista över de huvudsakliga
organisationer vars publikationer rapporten använder sig av.
Australian Bureau of Statistics
Atlas Copco
Boliden
Brook Hunt/Wood McKenzie
CHR
Esty & Porter
Fraser institute
IMCOA
Lunds Tekniska Universitet (LTU)
Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt
McKinsey Copper demand model SGU
Morgan Stanley
RMG
Roskill
Sandvik
SCB
SGU
Umeå kommun
UNCTAD
USGS WBMSA
Yale Law School Faculty Series
WBMSA
WBMS World Metal Statistics Yearbook 2011
Worldsteel Association
samt intervjuer och analysmaterial från McKinsey & Company
Bilder i denna rapport kommer från:
Boliden / Fotograf Daniel Olausson (sid 34)
Getty Images (sid 8)
LKAB (framsida, sid 14, 24, 33)
Fotograf: Erja Lempinen (sid 3)
Not till framsida: Operatörerna Jonas Lövdahl och Christer Fagerlönn vid
produktionsborrning i LKAB:s järnmalmsgruva i Malmberget.
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Appendix
Etiska regler

för SveMins medlemsföretag
Som medlemsföretag i SveMin åtar sig
________________________________________________
Företag

_______________________ ________________________
Namnteckning

Verkställande direktör

Namnförtydligande

att i tillämpliga delar följa dessa regler.
Gruvbranschens uppgift
Gruvbranschens uppgift är att med långsiktig lönsamhet
förse samhället med mineral och malm på ett ansvarsfullt sätt.
Bärkraftig utveckling
Mineral och metaller är nödvändiga i ett väl fungerande
modernt samhälle. Metaller framställs ur malm och är
återvinningsbara i ett ständigt kretslopp.
Företaget ska verka för en bärkraftig utveckling samt en
effektiv och långsiktigt balanserad hushållning med
energi och naturresurser, med hänsyn till människor,
ekonomi, miljö och samhället i övrigt.
God arbetsmiljö
Företaget ska eftersträva en god, säker och stimulerande
arbetsmiljö.
Företaget ska arbeta enligt uppgjorda program för kontroll och förbättring av arbetsmiljön.
Miljöskyddsarbete
Företaget ska särskilt värna om miljön, eftersom gruvverksamhet inte går att bedriva utan att den omgivande
miljön påverkas. Gruvverksamhet innebär att markområden tas i anspråk och förändras på ett bestående sätt.

Riskperspektiv
Företaget ska hantera säkerhets- och miljöfrågor ur ett
riskperspektiv. Riskerna för störningar och haverier som
kan påverka människor och miljö ska identifieras och
uppmärksammas så att förebyggande åtgärder kan vidtas.
Öppen och saklig information
Företaget ska öppet och sakligt informera anställda, allmänhet och myndigheter om verksamheten. Vid prospekteringsarbeten har företaget ett särskilt ansvar att aktivt
kommunicera med markägare, myndigheter och övriga
intressenter.
God redovisningssed
Företaget ska tillämpa god redovisningssed, i detta innefattas även värderingar av fyndigheter.
Prospektering med respekt för markägarens
intressen
Företaget ska bedriva allt prospekteringsarbete med omsorg om miljön och med respekt för berörda markägares
intressen.
Entreprenörer
Företaget ska verka för att även entreprenörer verksamma
hos företaget följer dessa etiska regler.

Företaget ska arbeta aktivt till skydd för omgivande
miljö och väga in miljöaspekterna i alla beslut som rör
ett gruvprojekts hela livscykel från prospektering och
utvinning till och med avveckling och efterbehandling.
Åtgärderna ska vara baserade på en sammanvägning av
vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och
ekonomisk rimligt.

Utbildning och utveckling
Företaget ska sörja för att anställda ges lämplig utbildning i syfte att öka deras kompetens och motivation så att
företaget ska kunna leva upp till dessa etiska regler.

Företaget ska arbeta systematiskt med program för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av
sitt miljöskyddsarbete.

Ständiga förbättringar
Företaget ska systematiskt arbeta med ständiga förbättringar. Målen för arbetet ska omprövas med hänsyn till
förändrade behov och berättigade krav.

Företaget ska verka för forskning och utveckling som
främjar gruvnäringen och dessa etiska regler.

Bilagor: (finns på www.svemin.se)
1. Rekommenderade regler för publik information i Sverige, Finland och Norge om prospekteringsresultat, undersökningar, lönsamhetsstudier och värderingar av mineraltillgångar och mineralreserver (FRB-standarden)
2. Dammsäkerhetspolicy för SveMins medlemsföretag
3. Riktlinjer för prospekteringsarbeten
4. Vägledning för god miljöpraxis vid prospektering i skyddade områden
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För mer information kontakta SveMin:
e-post: info@svemin.se tel: +46 8 762 67 55

Besöksadress: Kungsträdgårdsgatan 10
Box 1721, 111 87 Stockholm

