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LKAB idag: 90 procent av
järnmalmsproduktionen i EU
•
•
•
•
•

Två underjordsgruvor:
Malmberget och Kiruna
Ett dagbrott i Svappavaara
(Tre stycken år 2015)
Narvik
Sex pelletsverk
Två hamnar: Narvik
Kiruna
och Luleå
Malmberget
Leveranskapaciteten
ökar 35% till år 2015
POLCIRKELN

NORGE

Svappavaara

Luleå

Framtidstro i
Malmfälten

Omsättning 2010: 28,5 miljarder kr
4 100 medarbetare (3 400 i Sverige)
Rekryteringsbehov: 1 250 personer

Tre nya gruvor till år 2015
Sveriges största industriinvesterare
2010 (8%)

LKAB Green Pellets
Magnetitbaserad produkt
med hållbar profil
förädlingsprocess med
lägre
koldioxidutsläpp
Väl positionerade
världens
klimatsmartaste
järnmalmsprodukt
endast ca 10 % av
världens järnmalm är magnetit
- FoU ca 300 Mkr/år
Men ändå:
- LKAB står för ca 2 procent av
Sveriges
elenergikonsumtion
- LKAB levererar till stålindustrin,
som sammantaget
svarar för
27% av de
globala industriella

Utmaningen
Tillväxt & ökad produktion
• ”Tillsammans med gruvbranschen vill vi jobba för att
ytterligare öka exporten och öka investeringarna”,
Maud Olofsson och Ewa Björling, Svd 6 feb 2011
• Ökad LKAB-produktion från 27 till 35 miljoner ton
innebär ökade CO2-utsläpp med ca 300 000 ton per
år vid Business as Usual

Klimatmål & minskad miljöpåverkan
• ”Visionen är att Sverige år 2050 inte har några
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären”,
proposition 2008/09:162, En sammanhållen Klimatoch Energipolitik
• Halvering av CO2-utsläppen per producerat ton stål
år 2050 (branschgemensamt projektmål i EU)

LKAB:s mål

• Kraftfull produktionsökning kräver åtgärder för att
bryta sambandet mellan tillväxt och utsläpp
• Bred strategi för minskade utsläpp i hela den egna
produktionsprocessen, exempelvis transport,
gruvbrytning och förädling
• Vara med och forska fram framtidens teknik i hela
kedjan från gruva till stål
• Behov av kompletterande kompensationsåtgärder

Bred strategi
Vidareutveckling av Green
Pellets, sju gånger lägre CO2utsläpp i produktion

På 30 år har produktionen ökat
300% samtidigt som utsläppen
av svaveldioxid, fluor och stoft
har minskat med 50%

Byggande av 150 vindkraftverk
till 2015 vilket motsvarar 6,5%
av elenergiförbrukningen

Energieffektivisering
motsvarande 5% per
producerat ton till 2012

Innovation

Forskningssamarbete med den
europeiska stålindustrin för att
2050 halvera CO2-utsläppen
per producerat ton stål

Återanvändning av spillvärme
motsvarande 393 GWh för eget
bruk och 19 GWh som
fjärrvärme

Satsning på biobränsle och
klimatkompensation genom att
medverka i projekt kring
skogliga koldioxidsänkor

ULCOS
Ultra Low CO2 Steelmaking
Ett europeiskt forskningsprojekt
med lovande resultat
Deltagare: EU:s stålindustri + LKAB
Plats: LKAB:s experimentmasugn
Mål: Halverade CO2-utsläpp till
år 2050
Betydelse: Om tekniken används i
hela världen blir minskningen lika
stor som flygtrafikens globala
koldioxidutsläpp

LKAB – en del av EU:s utsläppshandel
EU-ETS

• EU har sedan 2005 ett handelssystem för utsläpp av CO2 –
European Emissions Trading System.
• LKAB omfattades från starten av handelssystemet och
tilldelas utsläppsrätter för CO2.
• En utsläppsrätt, en EUA (EU Allowance), ger tillstånd att
släppa ut ett ton CO2 och kan säljas på marknaden.
• Varje år mäts de faktiska utsläppen av CO2 från LKAB:s
anläggningar varefter en motsvarande mängd
utsläppsrätter måste annulleras.
• EU-ETS är del av EU:s övergripande mål om en minskning
av CO2-utsläppen med 20% jämfört med 1990.

LKAB – en del av EU:s utsläppshandel
EU-ETS

• Möjligheter
– Kostnadseffektiv reduktion av CO2 – görs där det är billigast
– CDM projekt (Clean Development Mechanism) öppnar upp för
kostnadseffektiva lösningar i hela världen

• Problem
– LKAB är den enda pelletsproducenten i världen som berörs
av systemet
– LKAB är en egen sektor/bransch inom EU-ETS

Skogen som koldioxidsänka – också ett
av svaren på utmaningen
”Den framtida skogspolitiken behöver i större grad ta
hänsyn till skogens roll för klimatet. Det är viktigt att
analysera förutsättningarna för styrmedel och
regleringar som kan komma i fråga för att skogsbruket
ytterligare ska kunna bidra till en kostnadseffektiv
måluppfyllelse av den svenska klimatpolitiken”,
proposition 2008/09:162, En sammanhållen Klimat- och
Energipolitik

Våra krav vid köp av skogliga krediter
• Tydligt och trovärdigt system med
verifierbara sänkor
- Riktlinjer för mätning, rapportering och verifiering i relation
till jämförbara skogsbestånd
- Riktlinjer för utfärdande av koldioxidkrediter

• Långsiktighet och bestående värde
• Möjlighet att på sikt utveckla existerande
utsläppshandel
• Bidrag till arbetet att minska LKAB:s totala
klimatpåverkan

