
”Viljan att 
bidra, göra det 
lilla extra”
Krönika, 
Sara  
Stridsman.
S11

Många miljoner investeras i ett säkrare vägnät S6-7

Full fart i dagbrottet. Leveranser på rekordnivåer.  
Elias Kalla och Caroline Åberg, båda mättekniker, 
gläds åt att Kaunis Iron inte bara summerat ett starkt 
2019 utan även fått en flygande start på 2020. S2-3

”Vi har ingen stress”

SAMLADE NYHETER FRÅN KAUNIS IRON  
I SAMARBETE MED HAPARANDABLADETAKTUELLT

Foto: Petra Älvstrand

Dygnet runt, årets alla månader. Malm-
transporterna kör oavbrutet sin värdefulla 
last den första etappen mot världsmark-

naden. Möt Hanna Åström Jonsson, en av 
alla chaufförer som styr de 
90 ton tunga lastbilarna. S4

REKORD  
I KRISEN

FÖLJ OSS PÅ
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1 619 miljoner 
i intäkt 
under 
2019.

miljoner ton malm 
och gråberg har 
lossats ur dag-
brottet 2019.12,7 ”Gruvan är framtiden  

för hela kommunen” 
GRETA YLIPÄÄ, TILL SVT, PÅ ETTÅRSDAGENS TÅRTKALAS I PAJALA DEN 5 JULI 2019.

KAUNIS IRON GÅR EN NY TID TILL MÖTES, en tid där vi 
blickar framåt för att skapa en gruvindustri för kommande 
generationer.

När vi startade gruvdriften på nytt 2018 var allt fokus på 
att få allt att fungera. Dag för dag, vecka för vecka. Maskiner, 
logistik, rekryteringar, säkerhetsarbetet… Att få igång verk-
samheten steg för steg. 

Vi tog inte för givet att allt skulle gå problemfritt framåt. Vi 
var redo att hantera störningar och oväntade problem. Vi 
hade stort internt fokus på att klara av att leverera rätt kvan-
titet till rätt kvalitet och kostnad. Ett kortsiktigt mål som vi nu 
kan konstatera att vi klarat.

2019 summerar att vår första fas blev mycket, mycket 
lyckad. Maskineriet inte bara startades, det fungerade över 
förväntan och vår personal fick verksamheten att leverera på 
nya rekordnivåer. 

Vi fick igång en stark verksamhet som levererade bra pro-
dukt på en gynnsam marknad. Leveranser som i sin tur gav 
ett positivt resultat på sista raden som ger oss en bra start 
även ekonomiskt.

I höstas när jag kom in som vd hade vi börjat lyfta blicken, 
börjat ta de första stegen in i en ny spännande fas för Kaunis 
Iron. Vi började jobba med ett längre perspektiv, med planer 
och tankar som tog sikte på 2030 eller 2040.

Vi började på allvar bygga strukturen i bolaget, mer lång-
siktigt hållbar strategi och organisation. Förtydligade roller 
och fördelade ansvar på fler.

Vi vill inte bara vinstmaximera ett nuläge, vi vill lägga 
grunden för en långsiktig gruvnäring i Pajala för kommande 
generationer. Att bygga något verkligt bestående för Pajala, 
regionen i stort och Sverige. Ja, en gruvverksamhet som ska 
blomstra i många, många år.

För alla inom gruvnäringen avgörs givetvis framtiden av de 
malmtillgångar vi kan säkra och att vi får tillstånd att fortsätta 
vår verksamhet enligt de planer vi har. Här är vi mitt i en 
tillståndsprocess som pågått i ett år.

Vi vill ha ett tillstånd på plats som svarar upp mot miljöbal-
ken och gör en modern gruvnäring möjlig. Vi vill kunna börja 
se framåt tillsammans, ha samsyn, istället för 
att tvista kring det gamla.. Samtidigt har vi 
respekt för att processen måste få ta tid. 
Vi vill inte att det ska råda några tvivel om 
att vi agerar rätt enligt lagens mening.

Om allt går bra kan vi ha ett beslut 
tidigast i slutet av året, men förhoppnings-
vis under första halvåret 2021. Det skulle 
givetvis skapa en helt annan trygghet 
för oss och alla intressenter runt 
Kaunis Iron. 

Så att vi tillsammans kan bygga 
en blomstrande gruvnäring här 
i Pajala för kommande gene-
rationer. Z

Klas Dagertun
KRÖNIKA

VD, KAUNIS IRON

En blomstrande 
framtid

REKORDLEVERANSER I VÅR

VINST FÖR PREMIÄRÅRET 2019 och nu produktions-
rekord. Kaunis Iron har fått den start bolaget önskade.
– Vi producerar rekordnivåer i april och maj, så det ser 
fortsatt starkt ut, säger Åsa Allan, vice vd, Kaunis Iron.

Bokslutet för 2019 summerar det 
vice vd Åsa Allan kallar ett ”väl-
digt bra år”. Uppstarten fung-
erade bra, både det tekniska och 

leveranserna till marknaden har rullat på 
enligt plan. Bokslutet redovisar en vinst på 
400 miljoner.
Åsa Allan:

– Vi har haft ett väldigt gynnsamt mark-
nadsläge med en stark dollar och en god 

efterfrågan. Det blev totalt ett väldigt bra 
första helår för oss. Och det är givetvis vik-
tigt för oss att vi kan klara att göra ett bra 
resultat i starten. Att vi direkt har ett starkt 
kassaflöde för att bygga ett långsiktigt 
starkt bolag. Vi måste ha resurser att klara 
nedgångar när de kommer.

Men, det är inte bara produktionen som 
rullat på bra, även en rad förbättringar har 
genomförts.

 – Vi har investerat i anläggningen för att 
öka kapaciteten. Vi har bland annat tagit 
ytterligare ett pressluftsfilter i drift och där-
med gått från tre till fyra. En investering på 
cirka 15 miljoner. Tack vare det har vi kun-
nat slå produktionsrekord i producerat slig 
under april och maj.

Men även investeringar för att stärka mil-
jöarbetet har genomförts:

– Vi har tagit en ny sandpumpsledning 
till sandmagasinet i drift och det är en åt-
gärd på 50 miljoner för att kunna pumpa 
bort sanden på ett bättre sätt. Vi vill minska 
vattenmängden som följer med och på det 
sättet förbättra deponeringen av sanden. Vi 
vill minimera riskerna att sanden rinner ut 
på något sätt.

Att världen är mitt uppe i en pandemi 
och kris, samtidigt som Kaunis Iron levere-
rar rekordresultat kan låta som en paradox. 
Dels gynnas man av låga el- och bränslepri-
ser, dels är drivs järnmalmspriset upp.

– Vi har tagit höjd för krisen och har för-
berett oss för att kunna hantera ett stort 
personalbortfall. Vi har tagit in sommar-
personal tidigt och utbildat dom för att 
vara redo. Men vi har inte ännu varit sär-
skilt drabbade. 

– Vi har också haft en utmaning i att 10 
procent av våra heltidsanställda bor på 
den finska sidan när det talats om stängda 
gränser och karantän. Nu blev det inte en 
total stängning, men det har blivit besvär-
ligt för de som pendlar. De har tvingats vara 

Vi har en fortsatt bra  
efterfrågan, framförallt 
i Kina. Och då de köper 
mycket stiger priserna.

i karantänsliknande förhållanden när de 
åkt hem.

Och framåt ser det fortsatt bra ut. Åsa Al-
lan är försiktigt optimistisk:

– Vi har en fortsatt bra efterfrågan, fram-
förallt i Kina. Och då de köper mycket stiger 
priserna. Järnmalmsbranchen har så här 
långt påverkats kanske minst av alla indu-
strier. Men vi är försiktiga, vi tror att det kan 
komma en effekt i slutet av året. När Kina 
fyllt sina järnmalmsdepåer och kanske drar 
ner sina inköp.

– Vi är återhållsamma och utvärderar 
alla investeringar lite extra nu. Vi gör det 
som är affärskritiskt, annat får vänta. Z

Magnetseparatorer fångar upp den finmalda järnmalmen när koncentratet steg för steg förfinas i processen. Vice vd Åsa Allan kan konstatera att produktionen i vår legat på rekordnivåer. Foto: Pär Bäckström

”Ett väldigt bra första helår”, konstaterar Åsa Allan, vice vd. 
 Foto: Petra Älvstrand

1 901 ton järnmalmskoncentrat producerades 2019.  Foto: Pär Bäckström

Verksamheten i dagbrottet går för fullt. Trots pandemin. Foto: Petra Älvstrand

miljoner 
i vinst 
2019.307 1,9 miljoner ton  

malmkoncentrat  
producerades  
2019.
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IT-SYSTEM FÖRBÄTTRAS: Roger Uusitalo, platschef, Malmtransport Norr

” Du är 
aldrig
ensam”
HON KÖR 90 TON genom alla väder, under 
dygnets alla timmar. Hanna Åström Jonsson är 
en viktig kugge i logistiksystemet.
– Jag tycker att det funkar bra, det finns ingen 
stress, behövs det sänker vi hastigheten.

Hon är en av chauf-
förerna som kör en 
av de 30 lastbilarna 
som dygnet runt, 

året runt, levererar Kaunis Irons 
järnmalm längs väg 395. I solsken 
så väl som spöregn, eller för all del 
snöstorm. Natt som dag. Den 90 
ton tunga malmlastbilen rullar på.

Att det är ett stort och extremt 
tungt fordon som hon styr oroar 
henne inte.

”Säkerheten är viktigast”
I TRAFIKLEDNINGEN HAR Frida Rova  
detaljkoll på upp till 30 lastbilar. Hastighet, 
bränsleförbrukning och var de befinner sig.
– Vi har koll på bilarna, dygnet runt.

Snabbare och smartare system ger större marginaler
Snart blir trafikledningen ännu smartare 
tack vare it-systemet Volvo Connect.
– Det ska ge mer förfinade data i realtid, 
utan fördröjning, konstaterar Roger Uusi-
talo, platschef, Malmtransport Norr.

Det system som finns i dag ger 
en bra kontroll över alla fordon i 
kretsloppet längs de 16 milen väg 
som Kaunis Irons chaufförer tra-
fikerar. Men, i närtid ska systemet 
uppgraderas via Volvo Connect 
och få ännu starkare prestanda.

– Vi får nu ett system som ska 
ge oss all data i realtid, utan nå-
gon fördröjning. Det blir en viktig 
förbättring då det stärker kvalitén 
i allt vårt arbete, konstaterar 
Roger Uusitalo.

– Ett snabbare system ger oss 

större marginaler att hantera 
alla eventuella problem som 
kan möta våra chaufförer längs 
vägarna. Det är viktigt för oss att 
kunna varna i tid och underlätta 
arbetet för alla som är involve-
rade.

Det kan handla om att varna 
för vilt, halka eller framförva-
rande bilar.

– Det nya systemet är också 
mer lättbegripligt för ögat, det är 
en mer användarvänlig layout. 
Det är viktigt, för i slutänden är 

det vi människor som kör och 
som ska agera rätt. Om vi är fler 
som kan se det som sker blir det 
säkrare, allt bygger på ett team-
work. Z

”Generellt är vägarna 
bra preppade”, menar 

Hanna Åström Jonsson. 
Foto: Maria Engström Andersson

På film har vi sett flyg-
trafikledartornen. Ra-
darskärmar med blip-
pande prickar som rör 

sig. Svettiga flygtrafikledare som 
dirigerar och försöker undvika 
olyckor.

Fullt så dramatiskt är det inte 
på trafikledningen i Junosuando. 
Men det finns likheter. Skär-
marna är där. Trafikledarna kan 
följa lastbilarna i realtid och av-
läsa hastighet och position. Frida 
Rova är en av trafikledarna som 
bemannar ledningscentralen. 
Hon säger sig aldrig ha tråkigt på 
jobbet.

– Det är intensivt, utmanande 
och kul. Jag har aldrig känt att jag 
vill byta jobb.

Trafikledarna jobbar alltid i 
par. Och är på plats dygnet runt. 
Tillsammans är de navet som 
styr Kaunis Iron logistiksystem 

med upp till 30 lastbilar. Under 
ett dygn kan de arbetsleda cirka 
60 chaufförer.

– Chauffören kommer in till 
oss, blåser i vårt alkotest och blir 
tilldelad en bil och köruppdraget.

Varje förare har ett förarkort 
med ett id och varje bil har på 
samma sätt ett nummer. Via det 
digitala systemet kopplas varje 
bil upp mot trafikledningen och 
data från bilarna delas i realtid. 
Dessutom finns det kameror 

som gör det möjligt att bland an-
nat se när bilarna lastas.

– Dessutom kan vi gå tillbaka 
i vårt system och titta på data 
för hur bilarna körts tidigare. Vi 
följer upp löpande och tittar på 
bilarnas förbrukning och vilken 
last de haft.

Via ett kommunikationssystem 
kan Frida prata med alla förarna 
löpande under dygnet.

– Vi är hela tiden där och hjäl-
per chaufförerna. Om någon 
varnar för vilt eller halka. Om vi 
behöver sänka hastigheten eller 
rent av stanna alla bilar. Det är 16 
mil väg där mycket kan förändras 
snabbt. Blir det halt kan vi kalla 
ut sandbilarna och vänta in dem 
om det behövs.

Lastbilarna är spärrade på 80  
kilometer i timmen och direktiven 
är tydliga, omkörningar ska und-
vikas och stor försiktighet gäller.

– Vi får aldrig ha bråttom, det är 
alltid säkerheten som är viktigast. 
Vi håller koll på avstånden mellan 
bilarna och gör också egna kon-
troller ute i trafiken. Vi vet att vi har 
fina chaufförer som tar ansvar. Z

Full koll. Frida Rova kan se var bilarna är och vilken hastighet de kör med.  Foto: Maria Engström Andersson

Vi får aldrig ha 
bråttom, det är 
alltid säkerheten 
som är viktigast. 

PITKÄJÄRVINARVIK Kiruna Junosuando KAUNISVAARA
TEMA: LOGISTIK

PITKÄJÄRVINARVIK Kiruna Junosuando KAUNISVAARA
TEMA: LOGISTIK

– Självklart har jag respekt för 
ekipaget. Men det är en så stark 
lastbil att det inte märks så nämn-
värt. Det fungerar fint att köra, 
tycker jag. Jag tycker att jobbet 
som chaufför är väldigt bra.

Vad är det som är bra?
– Du vet vad du ska göra. Det är 
skönt att veta vad man ska göra, 
att ha koll. Du lär dig vägarna. Jag 
vet inte, men för mig fungerar det 

jättebra. Vi har ingen stress, vi kan 
köra lugnt och under jobbet får 
du avbrott där du kan kliva ut och 
sträcka på dig. Nej, jag tycker att 
det funkar jättebra.

Men, ärligt, när det är snö-
storm på natten i februari…
– Jag tycker att vi får bra hjälp av 
trafikledningen. Det är bra per-
soner som jobbar där och de är 
alltid på plats. Det är skönt. Du är 

aldrig ensam. Du kan prata med 
dom när du vill, ingen fråga är för 
dum. Så är det ju inte för alla som 
kör tunga transporter.  Nej, jag 
tycker att det fungerar klockrent.

– Och generellt är vägarna bra 
preppade. Vi har jättebra vägar, 
tycker jag. Behövs det drar vi dess-
utom ner hastigheten.

I HYTTEN BLIR DET en del radio, 
ibland poddar eller ljudböcker. 

Generellt ger Hanna en bild av ett 
lugnt arbete, utan stress.

– Det är klart att vi får vara vak-
samma på vilt eller om tempera-
turen växlar på vintern så att det 
blir halt. Men vi hjälps åt och var-
nar varandra.

IBLAND KAN DET UPPSTÅ situa-
tioner där man stannar alla bilar. 
Nyligen var Hanna med om en 
mer ovanlig sån åtgärd.

– Det var en onykter privatbilist 
på vägarna. Då stannade vi alla 
bilar och hjälpte polisen lokalisera 
bilen och få stopp på bilfärden. Vi 
är ju ständigt ute med flera bilar 
så vi kan ofta hjälpa till med ob-
servationer på det viset.

ATT DET BLEV JUST jobbet som 
lastbilschaufför var kanske inte 
givet, än mindre att det skulle bli 
Kaunis Iron.

– Jag träffade min sambo som 
lurade mig hit (skratt!). Jag jobba-
de på Volvo utanför Umeå innan. 
Jag har väl alltid varit intresserad 
av maskiner, om jag tänker efter.

Hanna kliver upp i hytten. Mo-
tor startar. Ännu ett arbetspass 
tar sin början på vägarna. Mal-
men ska nå sin kund och där är 
Hannas lastbil en viktig länk i 
kedjan i den först etappen ut i 
världen. Z

Alla fordon följs i realtid, dygnet runt.  Foto: Maria Engström Andersson
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TRAFIKVERKET FÖRSTÄRKER NU vägnätet kring  
Pajala, på sträckan Kaunisvaara-Svappavaara. Säkrare 
korsningar och bredare vägar.
– De nya vägsträckorna blir absolut säkrare, säger 
Gun-Marie Mårtensson, projektledare, Trafikverket.

A rbetet med att förstärka vägnä-
tet längs väg 395 fick en abrupt 
paus vid Northland Resources 
konkurs 2014, men nu ska de 

planerade förbättringsåtgärderna tas i mål. 
2024 ska allt vara klart om beräkningarna 
håller.

FÖRHANDLINGAR PÅGÅR i skrivande stund 
mellan Trafikverket och Kaunis Iron AB om 
ett avtal  för medfinansiering av ombyggna-
tionerna.

Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron:
– Självklart ska vi göra vad vi kan för att 

Förbifart Vittangi – beräknas klar 2021
Förbifart Masugnsbyn – beräknas klar 2021

Anttis-Lovikka – beräknas klar 2021
Junosuando-Masugnsbyn – beräknas klar 2022

Bro över Tärendö älv – beräknas klar 2022

bygga bort eventuella risker och förbättra 
de sträckor som vi trafikerar.

De 16 milen har redan genomgått för-
bättringar där man rätat ut kurvor, breddat 
sträckor, och även rustat upp en rastplats.

Nu pågår arbeten längs förbifart Vittangi 
och Anttis-Lovikka, delsträckan Junosuan-
do-Masugnsbyn sker senare i år.

Gun-Marie Mårtensson är Trafikverkets
 projektledare för MaKS.

– När arbetet pausades var väl cirka åtta 
mil av 16 färdigställt. Nu ska vi lösa reste-
rande. Förbifart Vittangi är påbörjad, upp-
handling pågår för förbifart Masugnsbyn 

och Bro över Tärendö älv. Del för del gör vi 
arbetet klart. Om allt löper på kan vi vara 
klara 2024, möjligen kan bron i Autio dröja 
till 2025.

DELAR AV PLANERNA från 2011 har revide-
rats efter genomförda samråd, men i stort 
är det grundplanen som nu genomförs.

– Vi bygger bort vissa kurvor och vi rätar 
upp olika lutningar. Så de nya sträckorna 
blir absolut säkrare för alla trafikanter. Se-
dan måste givetvis alla de som kör respek-
tera hastighetsbestämmelserna som gäller 
för att det ska bli säkert längs vägarna, kon-
staterar Mårtensson. Z

BYGGNATION 2020-2022

PITKÄJÄRVINARVIK Kiruna Junosuando KAUNISVAARA
TEMA: LOGISTIK

PITKÄJÄRVINARVIK Kiruna Junosuando KAUNISVAARA
TEMA: LOGISTIK

Arbetet med att förstärka vägnätet längs väg 395 fortsätter.  Foto: Mikael Martinsson

Vägnätet genomgår en lång rad förbättringar för att förbättra säkerheten. 2024 beräknas det mesta vara klart.  Karta: Trafikverket

Miljoner investeras i säkrare vägar
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V åren 2019 började 
arbetet med att välja 
en väg mot hållbara 
tunga transporter. 

Egentligen inte bara det, utan 
även resan mot en fossilfri gruva 
som ska leverera världens mest 

”Lastbilen vi behöver finns inte i dag”
HUR GENOMFÖR MAN tunga transporter 
klimatsmart? Biodiesel, gas eller el.
– Vi har utrett de olika möjligheterna som 
finns och nu valt väg. Det blir eldrivna for-
don med batterier, berättar Lars Wallgren, 
logistikchef, Kaunis Iron.

hållbara järnmalm. En utma-
nande vision. Men för logistik-
chef Lars Wallgren är det i dag 
en ytterst konkret utmaning. Det 
första ledet i logistikkedjan är 
beroende av 30 tunga lastbilar 
som rullar dygnet runt. Lastbilar 

som förbrukar tusentals kubik 
bränsle.

Lars Wallgren:
– Det är transporterna som är vår 
enskilt största utmaning, det är 
ett faktum. Så därför ligger vårt 
huvudfokus just här. Vi måste 
lösa en övergång till en mer håll-
bar teknik.

FÖRSTUDIEN AV HÅLLBARA tunga  
transporter genomfördes i sam-
arbete med Energikontor i Norr, 
Volvo, Vattenfall och Region 
Norrbotten. Och arbetets fokus 

var hållbarhetsbegreppets hela 
betydelse med hållbar ekonomi, 
socialt ansvarstagande och miljö-
hänsyn.

De olika teknikerna som un-
dersöktes och analyserades var 
biodrivmedel som HVO, rapsba-
serad RME, gasdrift, elväg med 
laddning under färd eller batteri-
drivna elbilar.

– Biobaserad HVO kan vara ett 
första steg då inget behöver byg-
gas om för att tanka bilarna med 
den typen av biodrivmedel. Men, 
det kan vara problem med till-
gången av de mängder vi behöver 

och långsiktigt vill vi nog landa i 
en än mer hållbar lösning, berät-
tar Wallgren.

Flera olika lösningar föll undan 
för att de rent praktiskt inte fung-
erar i sträng kyla, eller att det inte 
finns tillräckligt kraftfulla moto-
rer för till exempel gasdrift.

Lars Wallgren:
– Till slut var huvudfokuset el-
drift, där vi tittade mycket på att 
bygga elväg med laddning längs 
vägen. Men det här är inte riktigt 
utrett ännu hur det ska hanteras 
i Sverige, är det en elanläggning 

Volvo är en av leverantörerna som bygger 
ellastbilar. I dag klarar inte bilarna Kaunis Iron 
lastvikter, men utvecklingen går snabbt. 
Foto: Arne Edström

NOTISER

Bättre via ökad delaktighet
Bra kan alltid bli bättre. Med den 
enkla ambitionen jobbar Kaunis 
Iron kontinuerligt vidare med 
förbättringsarbeten. Logistikchef 
Lars Wallgren utvidgar nu arbetet 
för att göra fler delaktiga.

– Vi jobbar med dagliga möten 
där vi pratar om daglig styrning, 
ett forum där vi går igenom vikti-

ga saker som vi löpande följer och 
vill förbättra. Kring säkerheten 
pratar vi till exempel om riskob-
servationer och motåtgärder. 
Upptäcker vi en skada i en väg ska 
den lagas, till exempel.

– Nu planerar vi för att få igång 
även ett liknande arbete med 
chaufförerna. Vi vill stärka delak-

tigheten och teamkänslan. Ambi-
tionen är att alla ska veta hur det 
går och hur de kan bidra. Ligger 
vi i fas eller ej. ”Har vi problem 
med överlastning?” ”Går bränsle-
förbrukningen ner, bra.” Konkreta 
saker, berättar Wallgren. Z

PITKÄJÄRVINARVIK Kiruna Junosuando KAUNISVAARA
TEMA: LOGISTIK

Anledningen till att jag trivs så bra på Kaunis Iron bottnar 
nog i att det är en ny och ung organisation. Vi är fort-
farande mitt uppe i byggandet av företaget, av orga-
nisationen. Och det är en väldigt härlig utmaning att få 
vara med i den processen. Lite är det så att alla vi som 
är med i arbetet på Kaunis Iron i dag får göra lite av allt 
för att hjälpa till. Vi får vara med i många olika proces-
ser som ska utveckla företaget och det är i sig otroligt 
lärorikt.

Jag tror att just den här möjligheten att få vara med i 
resan vi gör, att påverka och se att vi tillsammans uträt-
tar konkreta saker är en stor del av anledningen till att vi 
har en så bra stämning på jobbet.

Det blir per automatik så att vi kommer varandra väl-
digt nära när vi alla tillsammans jobbar mot samma mål. 
Det växer fram en familjär stämning som upplevs som 
genuin och trevlig.

En period var målet att starta upp verksamheten. I 
dag handlar det om att ta nästa steg i utvecklingen. Att 
utveckla bolagets struktur och kultur.

Vi är fortfarande i en utvecklingsfas och mycket 
finns kvar att göra. Jag upplever att de nya som kliver 
in också gör det med en tydlig optimism. Vi är inte en 
traditionell gruva, vi har ingen historik som belastar oss 
på något sätt. Vi bygger tillsammans allt från grunden, 
här och nu. Det gör det givetvis lättare att skapa en mer 
jämställd arbetsplats, att vi kan bygga med ett tydligt 
tänk kring mångfald. Att vi kan rekrytera och medvetet 
mixa kön, ålder och etnicitet.

Det ger vår organisation en alldeles särskild styrka.
Just engagemanget i arbetet, viljan att bidra, göra det 

lilla extra, är något som kännetecknar 
Kaunis Iron.

Det var också ett av de värde-
ord vi fastnade för när vi skulle 
definiera vad Kaunis Iron står för. 
Våra värderingar summerades 
därför i R.E.N. eller Respekt,  
Engagemang och Nyfikenhet.

Och, jo, jag är fortfarande 
nyfiken. Jag vill verkligen 
vara med och se hur det 
ska gå när vi nu ska ta 
nästa steg. Tillsam-
mans. Z

Sara Stridsman
I  HUVUDET PÅ…

PERSONALCHEF, KAUNIS IRON

”Vi bygger allt 
tillsammans”

 Glada och engagerade medarbetare är Kaunis Irons signum. 
 Foto: Petra Älvstrand

eller en väganläggning, så det kan 
dröja innan vi vet exakt vilken tek-
nik som borde byggas och hur det 
kan regleras. Sedan är det en fast 
anläggning som kostar kanske tre 
miljarder och som inte är flexibel.

– Så vi har landat i att batteri-
drivna elfordon nog är det bästa. 
Här är problemet i dag att de last-
bilar vi behöver, som orkar 90 ton 
inte finns. Men, utvecklingen går 
snabbt i dag och vi vill vara med 
och driva på den utvecklingen.

Nu ska fas två inledas och ambi-
tionen är att få igång praktisk test-
verksamhet kommande vinter.

– Vi ska välja ut fordon och ladd-
ningsstation och testa det i vår 
arktiska miljö. I dag finns det bilar 
som tar cirka 40 ton. Vi vill helst 
hitta en lösning som är så nära 
det vi har idag som möjligt. Och få 
fram beräkningar på vad det skulle 
kosta. Innan hösten 2021 ska ett 
underlag vara framme.

Vinsterna av att övergå till el är 
inte små, utsläpp på cirka 15 000 
ton koldioxid kan elimineras. 

– Men, inte bara det. Eldrivna 
fordon bullrar inte på samma sätt, 
de är tystare, vilket blir en bonus, 
konstaterar Wallgren. Z

TIDPLAN HÅLLBARA  
TYNGRE TRANSPORTER:

September 2020:  
Välja testfordon och laddsystem.

Januari 2021:  
Testkörning startar.

Juni 2021:  
Utvärdera testet.
Augusti 2021:  

Beslutsunderlag framtaget.

Lars Wallgren, logistikchef, 
Kaunis Iron.  Foto: Petra Älvstrand

Gäster i sandmagasinet
Ifjol gjorde Pelagia en fågel-
inventering i området kring 
Kaunisvaara och hittade Sädgås 
i närheten av gruvområdet.

Efter en riktad sädgåsinvente-
ringar i våras fanns ett tag upp 
mot 70 stycken i Kaunis Irons 
sandmagasin. Ett antal som idag 
har landat på 18. Enligt ornitolog 
Jörgen Olsson sökte de mat vid 

Kaunis Iron      Tornedalen Pride
Den 3-4 juli hölls ett delvis 
livesänt och helt coronavänligt 
Tornedalen Pride. För Kaunis 
Iron är det en självklarhet att 
både stötta och samarbeta med 
festivalen – och att vara med 
och bidra till ett jämlikt samhälle.

– Gruvindustrin har under lång 
tid präglats av en machokultur 
som inte har främjat jämlikhet. 

Kaunis Iron är ett nytt bolag där 
inget sitter i väggarna och vi har 
en unik möjlighet att skapa ett 
modernt gruvbolag där det ska 
vara en självklarhet att bli mött 
med respekt och behandlad 
likvärdigt oavsett ålder, kön, 
religion eller sexuell läggning, 
säger Åsa Allan, vice vd och 
platschef Kaunis Iron.

LARS WALLGREN Logistikchef, Kaunis Iron

sandmagasinet eftersom det 
fanns så mycket snö kvar i de 
omgivande våtmarkerna där de 
häckar.

– I sandmagasinet uppstår nya 
livsmiljöer vilket lockar flera olika 
fågelarter. Vi har exempelvis sett 
sångsvan, stjärtand, brun glada, 
fjällvråk, drillsnäppa, storspov 
och trana. Z

– Under våren och sommaren 
har vi jobbat med just dessa 
frågor i hela organisationen och 
utbildat våra chefer och arbets-
ledare i jämlikhetsfrågor. Z

 

Tornedalen Pride har  
anordnats under Pajala  

Marknad sedan 2014. 
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SÅ HÄR 
FUNGERAR 
GRUVAN

HISTORIK 2012-2019 Källor: Wikipedia, NSD, Kuriren, P4 Norrbotten, Aftonbladet, maskinentreprenoren.se. 

2012
• Gruvföretaget  
 Northland Resources  
 öppnar ett dagbrott i  
 Kokkovuoma för att  
 bryta järnmalm. 
• Första malmtransporten  
 skedde i december  
 2012. 

2013
• Priset på järnmalm stagnerar. 
• Gruvbolaget rasar på börsen och  
 behöver få in 2,4 miljarder kronor  
 i slutet av januari. 
• Northland Resources inleder en  
 rekonstruktion den 8 februari. 

 

2014
• Priset på järnmalm går  
 ner kraftigt. 
• 8 oktober avbryter  
 Northland Resources  
 malmbrytningen. 
• I december begärdes  
 bolaget i konkurs. 

2017
• Kaunis Holding AB övertar  
 verksamheten. 
• I november beslutades det  
 att gruvdriften i Tapulivuoma  
 skulle återupptas.

2018 
• Kaunis Holdning köper 19 februari upp  
 Abecede samt alla resterande tillgångar  
 i Northland Resources konkursbo, och  
 byter namn till Kaunis Iron AB. 
• Ett kluster av svenska investerare går  
 in med nästan 600 miljoner för att 
 göra att gruvbrytningen återupptas  
 i Kaunisvaara. 

• ”Vi har skapat en helt ny affärsmo- 
 dell som vi jobbar med och har tre  
 bra kunder. Så det ser väldigt bra ut”,  
 säger Anders Sundström, styrelse- 
 ordförande för Kaunis Iron, till Di TV  
 och Expressen TV den 29 maj.

• 25 juni ansöker Naturvårdverket  
 att Kaunis Irons miljötillstånd ska  
 återkallas. 
• 18 juli juli återupptar Kaunis Iron  
 malmbrytningen. 
• ”Det är en jättestor dag för både  
 Kaunis Iron och Railcare. Men  
 också för Pajala kommun som 

lever upp och alla jobb som kommer  
tillbaka”, säger lokföraren Anna 
Helmersson till NSD i augusti, under 
premiären för avfärden av det första 
malmtåget. 

2019
• ”Efter att ha noggrant och strukturerat  
 brutit ner Naturvårdsverkets påståenden  
 så känner vi inte att det finns särskilt  
 mycket i dom”, säger platschefen Åsa  
 Allan till maskinentreprenoren.se i april. 
• 17 juli söker Kaunis Iron verksamhets- 
 tillstånd för två nya gruvor, i Sahavaara  
 och Palotieva.

• Järnmalmspriset stiger. 
• ”Det går fantastiskt bra”, säger  
 Per-Erik Lindvall, vd vid Kaunis Iron  
 till NSD i juni. 
• Gruvverksamheten sysselsätter  
 ungefär 350 personer direkt i  
 verksamheten. 

2015
• Anrikningsverket, järn- 
 vägsvagnar och truck- 
 verkstad köps av  
 bolaget Abecede som  
 ska bli Kaunis Iron.

Kaunis Irons dagbrottsgruva i Pajala  
är bara starten i malmens väg till  
kunder runt om i världen.
Brytningen, anrikningsverket  
och logistiken som sker via  
lastbil, tåg och båt är en  
optimerad och hållbar  
kedja. Här kan du lära  
dig mer om processen  
som förädlar den åtrå- 
värda järnmalmen.

1

2

3

4

5 6

7 8

1.  Dagbrottet. Borrningen förbereder  
 för sprängningen där sprängmedlet  
 laddas i borrhålen.
2. Den malm som lossnat efter  
 sprängningen lastas på truckar och  
 körs till krossningen.
3. Malmen tippas in i primärkrossen.  
 Efter att ha krossats forslas malmen  
 på band till sovringen.
4. Sovringen. Här separeras grövre  
 bitar från finare via siktning.
5. Malmen lagras.
6. Anrikningsverket. Via malning i  
 flera steg och magneter däremellan  
 separeras malmen och förädlas till  
 ett fint puder.
7. Malmen lastas på täckta lastbilar  
 för transport till tåget.
8. Omlastning till tåg.
9. Omlastning till båt från malmhamnen  
 i Narvik för vidare transport till kund.

PRIMÄRKROSSEN 
En gigantisk ”mortel” 
som krossar meterstora 
block till bitar på cirka 
15 centimeter. (3)

SOVRINGEN
Separerar malmen i  
en grövre och en finare  
fraktion. (4)

MALMLAGRING
Grov malm och mer  
finfördelad malm. (5)

PRIMÄRKVARNEN 
Maler ner malmen  
till 2,5 mm korn. (6)

MAGNETSEPARATORER 1 
Här fångas järnmalmen av 
magneten och annat mate-
rial tas bort. (6)

VERTIKALVARNEN 
Här mals malmkornen 
ner till ett fint pulver 
som kan liknas vid  
potatismjöl. (6)

MAGNETSEPARATORER 2
Ännu en gång fångar magneter 
järnmalmen. (6)

AVVATTNING  
Vattnet pressas ut. (6)

9

7. Lastning

6. Malning

1. Dagbrott

DAGBROTT

LASTNING

PRIMÄRKROSS

SOVRING

MALMLAGRING

ANRIKNINGSVERK

LASTNING TILL
LASTBIL

OMLASTNING
TILL TÅG

OMLASTNING
TILL BÅT
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KONTAKT

Klas Dagertun
Vd
klas.dagertun@kaunisiron.se

Åsa Allan
Vice vd
asa.allan@kaunisiron.se

Sara Stridsman
Personalchef
sara.stridsman@kaunisiron.se

KAUNIS AKTUELLT  Ansvarig utgivare: Klas Dagertun, Kaunis Iron. Redaktör: Ronny Olovsson, Vinter. Layout: Peter Kemi, Vinter. Tryckeri: Tryck i Norrbotten, juli 2020. Upplaga: 4 850 ex.

Lars Wallgren
Logistikchef
lars.wallgren@kaunisiron.se

Huvudkontor i Pajala: 
Bert-Ove Johanssons väg 8. 

Kontor i Luleå: Köpmangatan 56.
Kontor i Junosuando: Kirunavägen 105.

Telefon: 0978 – 27 27 27. 
Mail: info@kanuisiron.se 

kaunisiron.se

VI FÖRÄDLAR 
NATURBEGÅVNINGAR

Vi är den nya tidens gruvbolag.  
Vi gör saker på vårt eget sätt.  
Utan prestige, hierarki och  
annat trams. Men med stort  
hjärta och massor av stolthet.  
Det ligger i vår natur.

Vi är ständigt nyfikna på nya  
naturbegåvningar – och inom  
den närmsta framtiden kommer  
vi att söka efter bland annat  
CE-chaufförer, geologer, gruv-
ingenjörer och projektledare.

Välkommen som du är och  
utvecklas med oss!


