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EUROPAS INDUSTRIELLA KORNBOD
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• Sjömatindustrin i Norge växer starkt
• Utsikter för ökad mineralutvinning i i

norra Sverige och norra Finland
• Produktionsökningar i basnäringarna i 

norr
• Skogen, stålet och gruvorna är centrala 

i arbetet för att minska CO2-utsläppen
• Ökande fossilfri kraftproduktion



NÄRINGSLIVSUTVECKLING I NORDISKA ARKTIS
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• Tillväxtpotentialen i nordiska Arktis är 
stor. Alla aktörer tjänar på en fortsatt 
stark näringslivsutveckling. 
– Export och tillväxt
– Arbete och landsbygdsutveckling
– Klimateffektivtet
– Skatteintäkter

Figur 2.1:2 Huvudsakliga handelsflöden från norra Europa. Norra Europa är en viktig del av 
EU och den omgivande världen. Källa: ÅF Infraplan.



VAD VI VILL
• Vi önskar se en utveckling av järnvägsinfrastrukturen 

för att möjliggöra storskalig basindustriutveckling i 
norra Norge, norra Sverige och norra Finland. 

• Finland önskar Nordatlant- eller Ishavsförbindelse
• Norge önskar ökad kapacitet och ökad stabilitet i 

järnvägsförbindelsen Narvik – Oslo/Kontinenten
• Vi tror att regeringarna i vårt område borde mötas i 

en gemensam plan för utbyggnad av 
järnvägsinfrastrukturen över tid. 
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DET HÄNGER IHOP
• I tider med höga järnmalmspriser motsvarar värdet av exporten av LKAB:s produkter 

halva den samlade exporten till Storbritannien
• Sveriges industrihistoria startar i Bergslagens och Norrlands gruvor. ABB blev 

världsledande på högspänd överföring först genom utbyggnaden av vattenkraften i 
Porjus för 110 år sedan. Fordons- och verkstadsindustrin växte upp som vidareförädlare 
i kedjan malm – stål – verkstad – konsumentprodukter, LKAB – SSAB – SKF – Volvo. 
På motsvarande sätt byggs liknande kedjor för Bolidens basmetaller.

• Innan du använder – vi utvinner
• Atlas Copco och Sandvik är några av världens störts leverantörer av produkter till 

gruvindustrin. 90 procent av deras FoU ligger i Sverige och Finland samtidigt som den 
nordiska gruvindustrin är 10 procent av Atlas Copco:s och Sandvik:s marknader. LKAB 
och Boliden fungerar som kravstora testbäddar i produktutvecklingen.

• På samma sätt är det i skogsindustrin – världsledande på skogskemi och nya 
användningsområden och tillämpningar av fibern. Klimatsmart byggande i trä växer med 
start i vår region
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INFRASTRUKTUREN ANSTRÄNGD
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• Stora kapacitetsproblem på 
Malmbanan/Ofotbanen
– Narvik – Kiruna – Boden/Luleå

• Låg driftssäkerhet på Norra Stambanan 
och tidvis låg kapacitet

• Ingen nordlig öst/västlig 
järnvägsförbindelse



UTMANINGAR VI SER 

• Kapacitetsbrister i stora delar av systemet, främst Kiruna – Narvik men också 
Kiruna – Gällivare/Boden/Luleå. Vi ökade vår produktionen med 10 procent 
2016  och avser öka med ytterligare 5 procent per år under de närmaste fyra 
åren

• STAX 30 ton begränsar vad som är möjligt att transportera med våra rullande 
material på befintlig järnväg

• Ökat tryck på transporter från Narvik – Oslo/Kontinenten när 
sjömatproduktionen ska tredubblas inom de närmaste tio åren. Risk för 
förlorade tåglägen för såväl gods, malm, som persontrafik

• Brister i systemet syd Boden drabbar våra kunder och samarbetspartners
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BASINDUSTRIERNA I NORR
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• Ett gemensamt initiativ mellan 
– Sveaskog
– LKAB
– Boliden
– SSAB

• Uppvaktningsskrivelsen ”Stärkt 
konkurrenskraft kräver ökad 
tillgänglighet”

• Pekar på nödvändiga 
järnvägsinfrastruktursatsningar i Norr i 
tre steg



VAD VI VILL ÅSTADKOMMA

• Tillgänglighet till våra marknader
• Minskad koldioxidbelastning på miljön
• Regionförstoring i arktisk miljö
• Ökad och hållbar mineralutvinning i norr
• Vända godsflöden
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ETT SAMMANHÅLLET SYSTEM – EN VISION FÖR NORDISKA 
ARKTIS
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– På kort sikt måste den nationella 
transportplanen innehålla utbyggnad till 
dubbelspår mellan Kiruna och Narvik 
samt byggstart av Norrbotniabanan i 
hela dess längd.

– På medellång sikt krävs 
kapacitetsökning av Malmbanan mellan 
Kiruna och Luleå samt kapacitetsökning 
och modernisering av Norra stambanan.

– På lite längre sikt är det nödvändigt att 
etablera en nordlig öst/västlig 
järnvägsförbindelse mellan Svappavara
och Kolari.



DEN STORA MÅLKONFLIKTEN – RESURSER MOT NYTTA
• I utgångsläget ser vi helst att satsningarna finansieras skyndsamt i kommande 

nationella transportplaner
• Troligen finns det fler önskemål om satsningar än det utrymme som finns i 

staternas budget.
• En väg, med inspiration från Öresundsförbindelsen, skulle kunna vara att staterna, 

Sverige, Norge och Finland, gemensamt provtrycker om inte en satsning på 
basindustrins transportbehov i nordiska Arktiskt skulle kunna lösas med alternativ 
finansiering med i huvudsak lågavkastande pensionskapital. 

• I en sådan konstruktion betalar transportörerna normala banavgifter och 
mellanskillnaden mellan drift/underhåll/avskrivning/amortering betalas av staterna 
under en lång avtalsperiod.
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BASINDUSTRIFÖRHANDLINGEN
• Staten förhandlar nu med kommunerna inom ramen för Sverigeförhandlingen där 

kommunala bostadsbyggnadsplaner möts med infrastruktur.
• På motsvarande sätt skulle ”Basindustriförhandlingen” mellan Gruv-, Stål-, 

Verkstads- och Skogsindustriföretagen och staten kunna växla 
industriinvesteringar mot satsningar i infrastrukturen
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TACK!


