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Gruv- och mineralbranschen har satt upp ambitiösa klimatmål om fossilfri gruvbrytning till 2035 och
klimatneutrala processer och fossilfri energianvändning till 2045, se Figur 1. I april 2018 lämnade gruv- och
mineralnäringen sin klimatfärdplan ”Färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralindustri”
till regeringen, vilket även följdes av en uppdaterad delrapport med en kompletterande behovsanalys i april
2019.
Figur 1 Gruv- och mineralbranschens uppsatta mål i klimatomställningen

Källa: Svemins medlemsföretag
Vid tidpunkten för förra färdplanen stod gruv- och mineralbranschen för 7-9 % av Sveriges totala
koldioxidutsläpp vilket motsvarade ungefär 4 miljoner tCO2-ekvivalenter. För år 2020 var gruv- och
mineralbranschens utsläpp istället 3,7 miljoner tCO2 ekvivalenter och motsvarande cirka 7 % av de
nationella totala utsläppen. Till grund för utsläppsreduktionen ligger dels på produktionsminskningar hos
vissa företag dels effekter av det pågående klimat- och effektiviseringsarbetet.
Branschen är övertygad om att omställningen kommer att lyckas. Sedan förra färdplanen har arbetet med
klimatomställningen intensifierats, och satsningar pågår inom bland annat fossilfri järnsvamp med hjälp av
vätgas, omfattande elektrifieringssatsningar och infångning och lagring av koldioxid. Vidare sker
kontinuerliga energieffektiviseringsåtgärder och ett strategiskt hållbarhetsarbete. I denna underlagsrapport
som ligger till grund för Svemins uppdaterade klimatfärdplan presenteras ett ökat biobränsle- och elbehov
för hela gruv- och mineralindustrin till 2035 respektive 2045, inklusive ökningen jämfört med dagens behov,
i Tabell 1. I relation till de förväntade el- och biobränslebehoven till 2045 i den förra färdplanen, vilka uppgick
till 1–2 TWh el och 6–7,5 TWh biobränslen är det förväntade behovet av el till 2045 idag ungefär 73 TWh
högre. För biobränsle har det förväntade behovet istället minskat med ungefär 2 TWh.
Tabell 1 Sammanställning av branschens förväntad el- och biobränslebehov till 2035 och 2045 samt
ökningen i % jämfört med idag („idag“ baseras på dataunderlag från 2019-2020)

År

Elbehov (TWh)

Biobränslebehov
(TWh)

Idag

4,6

0,8

2035

38,3 (+ 733 %)

2,7 (+ 242 %)

2045

74,1 (+ 1 511 %)

4,8 (+ 493 %)

Källa: Svemins medlemsföretag, Sweco

Underlagsrapportens resultat har tagits fram i nära dialog med gruv- och mineralbranschen som ser att en
rad förutsättningar krävs från politiken för att klimatomställningen ska kunna genomföras, bland annat
effektiva tillståndsprocesser, tillgång till fossilfri och konkurrenskraftig energi, stabila och långsiktiga
nationella (och internationella) mål samt utveckling och kommersialisering av teknik. Gruv- och
mineralindustrin har en stark vilja att ställa om, men det kommer att krävas stöttning och samarbeten mellan
näringsliv, politik och akademi.

Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. En industriell transformation har
initierats där stora delar av det svenska näringslivet har påbörjat sin resa mot fossilfrihet. Gruv- och
mineralnäringen spelar en viktig roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Idag ser vi en bransch som
går i bräschen inom klimatomställningen – inte bara i Sverige utan globalt med en beslutsamhet om
att nå klimatneutralitet och fossilfri energianvändning till 2045.
I april 2018 lämnade gruv- och mineralnäringen sin klimatfärdplan ”Färdplan för en konkurrenskraftig
och fossilfri gruv- och mineralindustri” till regeringen, vilket även följdes av en uppdaterad delrapport
med en kompletterande behovsanalys i april 2019. Branschen är övertygad om att omställningen
kommer att lyckas. Men för att nå hela vägen i omställningen krävs, förutom egna stora satsningar
och initiativ, rätt förutsättningar sett till styrmedel och tillgång på fossilfri energi. Efterfrågan på energi,
särskilt el, är fundamental för branschen med avseende på tillgång och pris. Mycket har hänt inom
gruv- och mineralindustrin sedan den tidigare färdplanen, flera företag har genomfört eller påbörjat
åtgärder, lanserat ytterligare initiativ för att minska sina klimatutsläpp och tagit fram eller utvecklat
egna färdplaner för strategiskt hållbarhetsarbete. Omställningen kommer att ta tid och vara
kapitalkrävande då många åtgärder innebär flera i dagsläget obeprövade tekniksteg. Därför är det
viktigt att politiken nu möter upp och underlättar omställningen genom konkreta åtgärder inom de
områden som behöver utvecklas. De innovativa och ambitiösa beslut som tagits hittills kommer leda
till en positiv snöbollseffekt vilken når långt bortom Sveriges gränser, för som LKAB väljer att uttrycka
det:

”Den största klimatinsatsen börjar i
gruvan”
Den svenska gruvnäringen förser vårt samhälle med beståndsdelar som behövs för
samhällsutveckling inom såväl byggbranschen, infrastruktur och transporter. En övergripande bild
av exempel på dessa komponenter illustreras i Figur 21,2. Metaller och mineral möjliggör den
pågående elektrifieringsrevolutionen inom förnyelsebar elproduktion, så som material till solceller
och vindkraftverk såväl som till batterier. Hand i hand med elektrifieringen går digitaliseringen, som i
sin tur också behöver metaller till våra telefoner, datorer och styrsystem. För att nå Parisavtalets
klimatmål förväntas behoven av metaller och mineral öka med 4 till 6 gånger till 20403 jämfört med
dagens behov. Branschen satsar på cirkularitet och återvinning, parallellt med utökad gruvdrift för att
möjliggöra ökningen av behovet av metall och mineral. Svensk gruvnäring är världsledande på
materialåtervinning för elektronik och här finns även Europas största återvinning av blybatterier.
De 12 gruvorna i Sverige och dess tillgångar gör oss till Europas ledande gruvnation: svenska
gruvföretag producerar 90 % av all järnmalm i EU, 40 % av zink och 10% av koppar. År 2019 stod
branschen för 8 % av den totala varuexporten i Sverige till ett värde på 120 miljarder kronor 4.
De kommande åren förväntas varken tillväxt eller klimatomställningen stagnera, snarare tvärt om.
Utökad brytning i Sverige skapar arbetstillfällen samtidigt som det säkerställer att brytning sker
kontrollerat och så pass hållbart det går sett till både klimatmässiga och sociala aspekter. För att nå
klimatneutralitet och fossilfri energianvändning till 2045 är det avgörande att de satsningar som
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Svemin 2021, tillgänglig: https://www.svemin.se/svensk-gruvnaring/
SGU 2021, tillgänglig: https://www.sgu.se/mineralnaring/mineralnaring-och-samhalle/
3
EA 2021 https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions
4
Svemin 2021,tillgänglig: https://www.svemin.se/svensk-gruvnaring/2-export/
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planeras inom gruv- och mineralindustrin inte fastnar i utdragna tillståndsprocesser utan att det
istället finns förutsättningar för utveckling och att Sveriges gruv- och mineralbransch ska kunna
bibehålla sin globala konkurrenskraft.
I dagsläget ser inte gruv- och mineralbranschen att kunder är villiga att betala mer för produkter som
är ”gröna” eller mer hållbara, däremot är riktningen för var hela samhället är på väg tydlig – mot
ökade krav på minskad miljö- och klimatpåverkan. Även om en ökad betalningsvilja inte idag märks
från kunder finns ändå en tydlig efterfrågan på hållbara produkter. Branschen ser därför
omställningen som en förutsättning för överlevnad på sikt. Det kommer behövas stöd och samverkan
mellan stat, akademi och företag för att möjliggöra omställningen.
Målet med denna underlagsrapport till gruv- och mineralbranschens uppdaterade klimatfärdplan är
att samla ihop den senaste datan och de senaste prognoserna för branschen som utgångspunkt för
branschens gemensamma väg framåt mot en klimatneutral framtid. Underlagsrapporten beskriver
nuvarande energianvändning och utsläpp, och beskriver satsningar och åtgärder som planeras för
att ställa om energianvändningen och minska utsläppen. Vidare syftar underlagsrapporten till att
ringa in vilka branschens största utmaningar är i klimatomställningen, hur de kan överkommas och
vilka medel som krävs från olika aktörer. Denna underlagsrapport kartlägger vilka investeringar,
vilken energianvändning, vilken teknikutveckling och vilka styrmedel branschen ser kommer att
krävas för att nå branschens uppsatta klimatmål och bli en del av ett klimatneutralt samhälle.
Figur 2 En schematisk översikt över komponenter där gruv- och mineralbranschens produkter
behövs
.

Källa: SGU och Svemin
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År 2018 presenterade Svemin tillsammans med sina företagsmedlemmar en gemensam färdplan5
för hur branschen ska gå tillväga för att nå de uppsatta klimatmålen. Därefter presenterades en
delrapport 2019 med uppföljning och kompletterande behovsanalys 6. De klimatmål som gruv- och
mineralbranschen satt upp är ”Fossilfri gruvbrytning år 2035” och ”Klimatneutrala processer och
fossilfri energianvändning år 2045”. Den uppdaterade färdplanen – som denna studie är en
underlagsrapport till – är ett nästa steg på vägen då mycket har hänt inom branschen de senaste
åren. Flera betydande satsningar inom gruv- och mineralnäringen har annonserats men mycket
arbete kvarstår, både från företagens sida och från andra delar av samhället. Nedan följer en
beskrivning över hur underlaget från branschens energianvändning och klimatutsläpp har beräknats
och sammanställs, samt vidare vilka antaganden som behövts göras i samråd med Svemin och dess
medlemmar. Denna underlagsrapport har även tagit en bredare ansats jämfört med den färdplan
som publicerades 2018 genom att tydligare involvera teknikleverantörernas betydelse för
branschens omställning, tydligare särredovisa metallåtervinning och i avseende på framtida
energianvändning inkluderat förändringar i produktionsvolymer och energieffektivisering. Nedan
följer en mer ingående beskrivning av gruv- och mineralbranschens värdekedja och hur denna valts
att kategoriseras i denna underlagsrapport, en metodbeskrivning av den genomförda dataanalysen
samt de antaganden och avgränsningar som gjorts.

För att kartlägga branschens arbete inom omställningen genomfördes en rad intervjuer för att fånga
respektive företags nuvarande energianvändning och utsläpp, vilka åtgärdsplaner och målsättningar
som finns framåt (och inom vilken tidshorisont) samt hinder och utmaningar som behöver
överbryggas. Ett flertal intervjuer med Svemins medlemsföretag har utgjort ett viktigt underlag i
arbetet. Nedan listas de företag som varit delaktiga i utvecklingen av underlagsrapporten:
•

Cementa

•

Nordkalk

•

SMA Mineral

•

LKAB

•

Zinkgruvan

•

Boliden

•

Björkdalsgruvan

•

Kaunis Iron

De teknikleverantörer som varit med och bidragit med kunskap är Sandvik och Epiroc.

Gruv- och mineralnäringen kan brytas ned i tre huvudsektorer: 1) Metall i form av järnmalm, 2) Metall
i form av icke-järnmalm7 och 3) Kalk och cement. De verksamheter som ingår i gruv- och

5

Färdplanen följdes även av en uppdaterad delrapport med en kompletterande behovsanalys i april 2019 Färdplan för en konkurrenskraftig och
fossilfri gruv- och mineralnäring, tillgänglig: https://www.svemin.se/fardplan-for-en-konkurrenskraftig-och-fossilfri-gruv-och-mineralnaring/
6
Både färdplanen från 2018 och delrapporten från 2019 (där målen reviderades något) ligger efter varandra i samma färdplansdokument som
ligger på Svemins hemsida: https://wwwsveminse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/09/fossilrapport-2019-enkelsidor.pdf
7

Bland icke-järnmalm ingår främst bly, koppar, guld, zink och silver
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mineralbranschen innebär vissa gränsöverskridningar till andra sektorer och färdplaner likt cement8
och stål9. Varje företag har sina egna unika utmaningar beroende på hur verksamheten ser ut, både
tekniskt och vilka delar av värdekedjan som inkluderas. Denna underlagsrapport visar dock på en
gemensam riktning framåt för alla tre huvudsektorer.
De olika leden i metall- och mineralbrytning och framställning har utvecklats och förfinats under lång
tid och är idag i stor utsträckning automatiserad. Värdekedjan varierar som sagt mellan både sektorer
och företag – en överskådlig och därför i viss mån generaliserad bild visas i Figur 3. Det första steget
(prospektering) handlar om att hitta tillgångar på mineral och metaller i berggrunden, dessa tillgångar
styr var gruvorna utvecklas och dess omfattning. Prospekteringsprocessen kräver mycket tid och
stora resurser, dessutom leder det sällan vidare till brytning. Endast cirka ett
undersökningsökningstillstånd på tusen leder till faktisk gruvdrift10 och av de 200 årliga
undersökningstillstånden finns det endast 12 gruvor i Sverige idag11. Om tillstånd beviljas och leder
till steg 2: gruvbrytning, återstår riskfyllda och kapitalintensiva investeringar under lång tid och höga
operativa kostnader för att utvinna tillgångarna. Dessa förädlas sedan i steg 3: bearbetning och steg
4: processer (mer ingående information finns under kapitel 3.1.3). Steg 5: cirkularitet och återvinning
finns integrerat i hela värdekedjan men visas i Figur 3 som ett avslutande steg. Denna
underlagsrapport fokuserar på de delar gruv- och mineralföretagen själva har rådighet över
kombinerat med där de mest betydande klimatutsläppen och den största energiåtgången uppstår,
vilket är i steg 2–4 samt i delar av steg 5 där metallåtervinning utförs av branschen. Dessa fyra steg
kommer att utvecklas längre fram i underlagsrapporten.
Figur 3 Den övergripande värdekedjan för gruv- och mineralbranschen, även om värdekedjan
varierar mellan olika sektorer och företag

Källa: Intervjustudie med Svemins medlemsföretag

Efter genomförda inledande intervjuer ombads företagen att ta fram underlag för energianvändning
och utsläpp i stegen 2–5 enligt värdekedjan, under det senaste året data funnits tillgängligt hos
Svemins medlemsföretag12. Sweco har – utöver underlaget från intervjuer – erhållit en stor mängd
underlagsdata i form av energikartläggningar, hållbarhetsrapporter, klimatomställningsplaner,

8

Färdplan för cement från Cementa: https://www.cementa.se/sv/fardplancement
Färdplan för järnbranschen från Jernkontoret: https://www.jernkontoret.se/sv/vision-2050/klimatfardplan/
10
Geological Exploration S.M. Gandhi, B.C. Sarkar, in Essentials of Mineral Exploration and Evaluation, 2016
11
SGU, 2021, tillgänglig: https://www.sgu.se/bergsstaten/prospektering/prospektering-i-sverige/
12
Majoriteten av den data Sweco erhållit ät från år 2019 och 2020
9
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Excelfiler med data rörande energiåtgång och utsläpp. Underlagsdatan har bearbetats av Sweco för
att vara på likvärdig form för de olika företagen och stegen i värdekedjan, vilket har inneburit mycket
interaktion med företagen för att säkerställa underlag och att datan tolkats korrekt. Därefter
genomfördes en bottom-up analys där resultaten aggregerades för hela branschen. När
kartläggningen över dagens förhållanden var genomförd analyserades varje företags planerade
omställning till 2035 och 2045 (i enighet med branschens uppsatta klimatmål). Där det fanns
kommunicerade siffror framåt för utsläppsreduktioner och förväntad energianvändning användes
dessa men i flera fall har Sweco tillsammans med företagen genomfört uppskattningar och
beräkningar (baserat på företagens övergripande planer för klimatomställningen) för att kvantifiera
utsläppsminskningsutvecklingen och energianvändningen framåt.

För att beräkna ett aggregerat resultat för hela branschens energianvändning och utsläpp, både
idag och framåt krävdes en del enhetsomvandlingar och antaganden eftersom företagen
rapporterade in dataunderlag i varierat format. Vilka beräkningar och antaganden som gjorts finns
beskrivna nedan följt av de avgränsningar som satts i denna underlagsrapport. De delar av
värdekedjan som inkluderas är steg 2–5 i Figur 3: gruvbrytning (inklusive transporter), bearbetning,
processer och återvinning för alla tre huvudsektorer.
I denna uppdatering av klimatfärdplanen (jämfört med den från 2018) har ökad energianvändning
tagits hänsyn till, återvinning brutits ut och branschens egna målsättningar (”Fossilfri gruvbrytning till
2035” och ”Klimatneutrala processer och fossilfri energianvändning 2045”) inkluderats. Vidare har
teknikleverantörernas roll i omställningen inkluderats i större omfattning genom intervjuer.

Avgränsning till Scope 1 och 2 enligt klimatrapportering med standarden
Green House Gas-protokoll
För att ligga i linje med företagens klimatrapportering valdes en avgränsning sett till klimatpåverkan
enligt redovisningsstandarden Greenhouse Gas Protocol (GHG) av scope 1 och 2. GHG har blivit
den mest etablerade standarden för beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser. Detta innebär
att utsläppen vilka finns inkluderade i denna underlagsrapport innefattar:
Scope 1: Företagens direkta utsläpp. Detta innefattar utsläpp som uppstår inom verksamheten och
som företagen själva har kontroll över.
Scope 2: Indirekta utsläpp från energianvändning. Redovisning av branschens utsläpp för
energianvändning av el (och fasta biobränslen) har satts till noll. Denna förenkling baseras på att
Sverige redan har ett i hög grad fossilfritt elsystem samt att elsystemet enligt målsättningar ska vara
fossilfritt till 2040. Det finns dessutom en variation i vilken grad företagen köper el med
ursprungsgarantier eller ej, där redan idag betydande volymer av elanvändningen inom den svenska
gruv- och mineralbranschen har tillhörande ursprungsgarantier för förnybar el. För fasta biobränslen
har hittills enligt förnybarhetsdirektivet och inom EU ETS utsläppen från fast bioenergi räknats som
noll i underlagsrapporten (även om det kan uppkomma fossila utsläpp i ett livscykelperspektiv). Även
utsläpp från ett livscykelperspektiv bedöms minska i takt med att fler delar av värdekedjan för
bränsleframställning övergår till fossilfrihet. Som jämförelsetal har dock Sweco även beräknat vad
utsläppen från elanvändningen skulle vara om istället svensk och nordisk elmix används. Svenska
gruv- och mineralbranschens utsläpp är 47 gCO2/kWh enligt den emissionsfaktor
Energimyndigheten rekommenderar att använda för svensk elmix13 samt 90,4 gCO2/kWh enligt

13

Energimyndigheten,
2021,
svar/vaxthusgasberakning/

tillgänglig:

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/hallbarhetslagen/fragor-och-

5

Naturvårdsverkets emissionsfaktor, beräknad av IVL, för nordisk elmix 14. Dessa beräkningar finns i
underlagsrapporten inkluderade som fotnoter när elanvändning redovisas.
Utsläpp från transporter: För att nå ett generiskt resultat beräknades utsläppen från transporter
fram från mängden diesel med hjälp av Miljöfordons drivmedelskalkyl 15 vilken baseras på
Energimyndighetens krav16 och riktlinjer för miljöpåverkan från drivmedel enligt (WTE – Well To
Wheel), då underlagsrapporten inkluderar utsläpp från både Scope 1 och 2. För flytande drivmedel
inkluderas fossila utsläpp utifrån ett livscykelperspektiv, i enlighet med hur det redovisas inom ramen
för reduktionsplikten. Med hänsyn till reduktionsplikten (krav på inblandning av biodrivmedel i fossila
drivmedel) används nivåerna för 2021 sett till minskade utsläpp från diesel på 26 %. Detta motsvarar
en något högre volyminbladning eftersom även de fossila utsläppen som uppkommer i livscykeln för
biodrivmedel är medräknade i utsläppen (i enlighet med Scope 2).

Scenarion framåt
Branschens energianvändning framåt har beräknats med hjälp av antingen redan kommunicerade
värden eller genom skattningar som gjorts genom intervjuer med företagen kombinerat med
beräkningar av Sweco. Branschens energianvändning framåt per energityp (el och bioenergi) har
sedan aggregerats till ett gemensamt behov för respektive energislag till år 2035 respektive 2045. I
dessa skattningar har hänsyn tagits till tänkta eller planerade åtgärder, likt elektrifiering, vätgas och
CCS samt ökad effektivisering och planerade förändringar i produktion. Underlagsrapportens resultat
för framtidsscenarion av energianvändning är baserat på dagens förutsättningar, dessa kan komma
att förändras sett till teknikutveckling, förändringar i företagens planer och beslut eller beslut inom
politiken.

Omställning till fossilfria transporter
Genom intervjustudien samlades material och kunskap in från företagen sett till vilket eller vilka
teknikval de förväntas göra i sin omställning till fossilfia transporter. De värden som anges i
underlagsrapporten för elanvändning av eldrivna transporter är beräknad utifrån dagens
verkningsgrader i diesel- (25–40 %) respektive elmotorer (85-95 %). I båda fallen används högsta
siffran i intervallet med tanke på teknikutvecklingen inom effektivisering av både bränsle- och
elmotorer (det vill säga 40 % verkningsgrad för diesel och 95 % verkningsgrad för el).

14

IVL, 2021, tillgänglig: https://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b7669/1445517637082/B2118.pdf
Miljöfordon,
2021,Drivmedelskalkyl,
https://www.miljofordon.se/ekonomi/drivmedelskalkyl/?petrol=&diesel=1250000&e85=&gas=&electric=&hvo
16
Miljöfordon, 2021, Underlag drivmedelskalkyl, tillgänglig: https://www.miljofordon.se/bilar/miljoepaaverkan/
15
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tillgänglig:

I Sverige finns det idag 12 verksamma gruvor och gruvfält, varav det i fyra av dem bryts järnmalm17.
Det är ett blygsamt antal i jämförelse med de cirka 260 som fanns runt 192018. För första gången på
10 år planeras dock nu för en ny gruva av Botnia Exploration19. En ökad gruvbrytning i kombination
med ökad återvinning kommer att bli nödvändig om samhällets växande behov av metall och mineral
ska kunna tillgodoses, och Sverige har en stor potential till att bryta flera av de viktiga metaller och
mineral som behövs för klimatomställningen. Den svenska gruv- och mineralbranschen ligger långt
fram i sitt omställningsarbete, mycket tack vare det näst intill fossilfria elsystem vi har i Sverige i
kombination med effektiviseringsarbete och redan genomförda åtgärder för minskat klimatavtryck.
Samtidigt återstår delar av värdekedjan där varken elektrifiering eller andra alternativ såsom
biobränsle är tekniskt möjligt i dagsläget. Dessa redogörs för mer ingående längre fram i denna
rapport.

Gruv- och mineralnäringen står idag för ungefär 2-3 % (ungefär 11,1 TWh) av Sveriges totala
energianvändning exklusive förluster samt ungefär 7 % av Sveriges klimatutsläpp (ungefär 3,7
miljoner tCO2-ekvivalenter20)21. Den årliga totala energianvändningen (i TWh) för hela branschen 22
finns uppdelad för biobränslen, fossilbränslen och el 23 i Figur 4. Kartläggningen av energianvändning
och utsläpp (i ton koldioxidekvivalenter) inom branschen har delats upp enligt värdekedjan i Figur 3.
där steg 2–4 och delar av steg 5 (metallåtervinning av elektronikskrot och batterier) brutits ut.
Resultaten från denna uppdelning visas i Figur 5. Vidare ligger samma uppdelning av värdekedjan
till grund för vägen framåt och omställningen av gruv- och mineralbranschen. Nedan följer även en
mer utförlig beskrivning av respektive stegs nuvarande energianvändning och klimatutsläpp.
Figur 4 Gruv- och mineralbranschens årliga24 totala energianvändning upp går till 11,1 TWh och
syns uppdelat på el, biobränslen och fossilbränslen

Källa: Svemins medlemsföretag, Sweco
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SGU, Mineralstatistik, tillgänglig: https://www.sgu.se/mineralnaring/mineralstatistik/
SGU, Mineralnäring, tillgänglig: https://www.sgu.se/mineralnaring/svensk-gruvnaring/
19
Svemin, klartecken för Sverige första gruva på 10 år, tillgänglig: https://www.svemin.se/aktuellt/nyhet/klartecken-for-sveriges-forsta-nyagruva-pa-10-ar/
20
Där kalk och cement utgör ungefär 69 % och metall ungefär 31 %.
21
Naturvårdsverket, intervjuer med och data från Svemins medlemsföretag
22
Avser de tre sektorerna 1) Järnmalm, 2) Ädel- och basmetaller (icke-järnmalm) och 3) Kalk och cement för steg 2–5 i Figur 3
23
En elanvändning som genererar utsläpp på 218 249 tCO2 enligt Energimyndighetens emissionsfaktor och 419 779 tCO2 enligt IVLs
emissionsfaktor
24
Baseras på senast tillgängliga data från företagen, i de flesta fall från 2019 och 2020
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Figur 5 En översikt över gruv- och mineralbranschens årliga energianvändning och utsläpp till luft i
ton koldioxid (tCO2)25,26,27,28,29,30,31. Den totala energianvändningen uppgår till ungefär 11,1 TWh
och de totala utsläppen till ungefär 3,7 miljoner tCO2

Källa: Svemins medlemsföretag, Sweco

3.1.1 Gruvbrytning (inklusive transporter)
Gruvbrytning går ut på att genom borrning och sprängning utvinna material från berggrunden som
sedan transporteras vidare för förädling. I steget inkluderas interntransporter, arbetsmaskiner och
stödprocesser likt värme och ventilation. Inom svensk gruvbrytning används el och diesel som
främsta energikällor, där diesel framförallt används till transport men viss användning förekommer
för uppvärmning och ventilation. Genom reduktionsplikten ökar inblandningen av biodrivmedel i
diesel, och en del transporter är elektifierade. Ventilation är en betydande energipost i
underjordsgruvor eftersom gaser och utsläpp som uppstår vid brytning behöver ventileras ut för att
bibehålla en god luftkvalité.
De huvudsakliga utmaningarna för svensk gruvbrytning i klimatomställningen är dels övergången till
fossilfria transporter, dels energianvändning av ventilation. I dagsläget utgörs energianvändningen i
gruvorna av 16,9 % av branschens totala energiåtgång och står för 5,2 % av utsläppen32. Den fossila
energianvändningen i gruvbrytningssteget är cirka 9,4 % av gruv- och mineralbranschens totala
fossilenergianvändning.

25

Av elanvändningen i gruvbrytningen utgör transporter cirka 170 GWh
Av biobränsleanvändningen i gruvbrytningen utgör transporter cirka 200 GWh skattad utifrån reduktionsplikten beräknad på 2021 års nivå
27
Av fossilbränsleanvändningen i gruvbrytningen utgör transporter cirka 470 GWh
28
Metall (inklusive järnmalm) står för 94,8 % av utsläppen i gruvbrytningen och kalk & cement för 5,2 %
29
Metall (inklusive järnmalm) står för 100 % av utsläppen i bearbetningsstegen
30
Metall (inklusive järnmalm) står för 25,5 % av utsläppen i processerna och kalk & cement för 74,5 %
31
Metall står för 100 % av utsläppen sett till återvinning
32
Viktigt att ha i åtanke att aggregeringen har gjorts för företag som har alla eller endast vissa delar av värdekedjan, fördelning är således inte
direkt applicerbar på individuella företag utan en samlad bild av Svemins medlemsföretag.
26
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3.1.2 Bearbetning
I kategorin bearbetning finns flera olika processer då de varierar mellan både företagen och bransch.
Ofta handlar det om elintensiva bearbetningsprocesser likt anrikning, sovring, krossning och malning.
I detta steg, vilket kan ses i Figur 5 , har redan en klimatomställning till stor del gjorts genom att
elektrifiera, vilket det svenska, näst intill, fossilfria elsystemet möjliggjort.
Av gruv- och mineralbranschens totala energianvändning utgör bearbetning 21,5 % men detta
motsvarar endast 0,1 % av utsläppen branschen. Den låga andelen utsläpp beror på att nästan all
bearbetningsteknik har övergått till eldrift. Den fossila energianvändningen i bearbetningssteget är
cirka 0,2 % av gruv- och mineralbranschens totala fossilenergianvändning.

3.1.3 Processer
Processer är den del som står för störst energianvändning och utsläpp, 59,6 % av all
energianvändning och 91,9 % av alla utsläpp. Processer innefattar framställning av
järnmalmspellets, framställning av koppar och andra metaller, samt framställning av kalk- och
cement. I detta steg krävs i många fall extremt höga temperaturer och i dagsläget finns inte några
alternativa bränslen som kan ersätta de fossila fullt ut. Vissa företag använder däremot viss
inblandning biobränslen eller alternativa fossila bränslen. Exempelvis använder Cementa i sin
anläggning i Slite på Gotland alternativa bränslen i form av exempelvis förbrukade bildäck, ickeåteranvändningsbart papper och plast, animaliska restprodukter, spilloljor och farligt avfall. Totalt
kommer 49 % av Cementas bränslen från alternativa källor, varav 41 % är klassat som biomassa.33
Den fossila energianvändningen i processteget uppgår till cirka 86,9 % av gruv- och
mineralbranschens totala fossilenergianvändning. Utöver utsläpp från fossil energi uppkommer även
så kallade processutsläpp som uppstår som ett resultat av den kemiska omvandling som sker i
processen, exempelvis vid kalkbränning, metallseparation och pelletisering, vilka förklaras i Figur 6.

3.1.4 Återvinning
Att återvinna material kan inom branschen göras i flera steg, dels kan gruvavfall från branschens
egen verksamhet återanvändas, dels förbrukade slutprodukter likt batterier och elektronikskrot
såsom telefoner och datorer. De som inkluderas i resultaten är materialåtervinning av de två senare,
batterier och elektronikskrot, vilka utgör 2,1 % av all energianvändning och 2,7 % av de aggregerade
utsläppen. Den fossila energianvändningen i återvinningssteget uppgår till cirka 3,5 % av gruv- och
mineralbranschens totala fossilenergianvändning.

33

https://www.cementa.se/sv/ramaterial-avfall
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Figur 6 Förklaring av begreppet processutsläpp

Källa: Svemins medlemsföretag, Sweco
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De svenska gruv- och mineralnäringen har stora fördelar i klimatomställningen jämfört med många
andra länder då Sverige har ett i stort sett fossilfritt elsystem och god tillgång till biobränslen.
Samtidigt finns det flera utmaningar, både när det kommer till den nationella elförsörjningen och
lagstiftningen till hur regelverket utvecklas på EU-nivå. Energi är en betydande kostnadspost för
gruv- och mineralbranschen och utgör idag cirka 15 % av de totala kostnaderna34. För gruv- och
mineralbranschen, precis som för resten av basindustrin, krävs långsiktighet och en viss mån av
trygghet vid genomförandet av omfattande investeringar, både sett till kapitalkostnader och
energipriser. Viljan att ställa om är stark inom branschen men för att gå från ord till handling behöver
företagen vissa förutsättningar från politiken. Nedan följer en redogörelse för hur omställningsarbetet
ser ut i nuläget samt för den förväntade utvecklingen till 2035 respektive 2045 följt av en beskrivning
av teknikleverantörernas roll. Avslutningsvis presenteras en sammanställning av de främsta
utmaningarna gruv- och mineralbranschen ser i samband med omställningen och vad som behövs
för att dessa ska överkommas.

4.1.1 Gruvbrytning (inklusive transporter)
I dagsläget utgörs energianvändningen i gruvorna av 16,9 % av branschens totala energiåtgång och
står för 5,2 % av utsläppen. Gruv- och mineralbranschen går mot ökad elektrifiering, automatisering
och digitalisering i gruvorna. Detta är en omställning som redan påbörjats men där ytterligare arbete
förväntas ske de kommande åren. För att nå en fossilfri gruvbrytning ses transporter, både ovan och
under jord, som största utmaningen (idag används diesel som primärt drivmedel). Från
intervjustudien med medlemsföretagen framkom att elektrifiering av transporter är teknikvalet som
majoriteten avser välja. Förutom en tydlig minskad miljöpåverkan påvisas även flera andra nyttor
med elektrifiering såsom förbättrad arbetsmiljö och minskat behov av ventilation. Omställningen till
fossilfria transporter har redan påbörjats, företagen i branschen har investerat i eldrivna
transportband (där möjligt), tåg, eldrivna truckar och delvis gruvmaskiner. Drivmedel för
gruvmaskiner är i dagsläget primärt el vid borrning och lastning men diesel vid förflyttning.
Anledningen till detta är att eldrift i gruvmaskiner generellt skett genom inkoppling till el (dvs ej via
batteri) medan diesel har använts vid förflyttning av gruvmaskiner.
Samtidigt kvarstår många utmaningar i omställningen av elektrifierade gruvtransporter. Teknikskiftet
befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och därför är investeringskostnaderna höga. En investering
i eldrivna fordon är i dagsläget dubbelt så hög som för konventionella dieseldrivna. Dessutom
förväntas det krävas uppemot en dubblerad fordonsflotta sett till antal för att klara samma beläggning.
Anledningen till detta är att dagens batterier har en lägre energidensiteten i jämförelse med diesel,
vilket gör att batteridrivna fordon blir tyngre och klarar mindre last.
Trots detta lyfts inte investeringen i sig som största utmaningen utan oron för prestanda och
bränslepris. Gruvfordon färdas långa och varierande sträckor i ofta svår terräng vilket medför en ökad
energiåtgång. Att gruvorna breder ut sig över stora geografiska områden (gruvorna sträcker sig ofta
flera kilometer över och under jord) medför utmaningar sett till behovet av infrastruktur för bränsle.
För elfordon krävs att laddning sker med anslutning till elnätet och blir en utmaning givet gruvornas
komplexitet och variation. En väg kan behöva sprängas bort på grund av förändrad brytning vilket

34

Andelen varierar mellan företagens storlek och verksamhet, siffran 15 % är ett viktat medelvärde baserat på information från Svemins
medlemsföretag
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gör stationära laddstationer till en utmaning. För permanenta sträckor kan istället implementering av
elektrifierade transportband vara en lösning, men stora delar av gruvorna återstår.
Logistikutmaningen kräver att utvecklingen av laddinfrastruktur går hand i hand med både
digitalisering och automatisering för att utforma optimerade och effektiva system. Således behövs
multidisciplinära samarbeten mellan teknikleverantörer, bränsleleverantörer, energibolag,
fordonsutvecklare, mjukvareutvecklare och gruvbolag för att säkerställa transportlösningar för
morgondagens efterfrågan och klimatstandard.
Även säkerställandet av långsiktigt konkurrenskraftiga priser på el- respektive biodrivmedel är av
stor vikt för gruv- och mineralbranschens omställning. Energikostnader utgör cirka 15 % av de totala
årliga kostnaderna för gruv- och mineralbranschen.

4.1.2 Bearbetning
Bearbetningsstegen genererar nästan inga utsläpp (0,1 % av branschens totala) då den i stort sett
redan är elektrifierad. Däremot är anrikning, krossning och sovring energiintensiva processer,
bearbetning utgör ungefär 21,5 % av branschens totala energianvändning. Effektiviseringsarbete
inom redan elektrifierade delar av värdekedjan är viktig ur ett resursbesparingsperspektiv och
minskar energiintensiteten per produktenhet vilket är en del av omställningsarbetet och innebär även
minskade energikostnader. För ett ökat och förbättrat effektiviseringsarbete efterfrågar branschen
mer forskning och innovation.

4.1.3 Processer
Processer står för 59,6 % av branschens totala energianvändning och utgör 91,9 % av branschens
utsläpp. De processtekniker som används inom gruv- och mineralbranschen är
järnmalmsproduktion, kopparproduktion, cementframställning och kalkbränning. Steget är det mest
energi- och utsläppsintensiva i värdekedjan där flera initiativ planeras att genomföras de kommande
åren. Utsläppen kopplat till processer kan huvudsakligen reduceras på två sätt (se Figur 6 för översikt
över olika sorters utsläpp kopplat till processer). Det ena är att byta ut bränslet och tekniken i
processen – vilket givet dagens tillgängliga tekniker i regel kräver omfattande teknikskiften.
Övergång till elektrifiering och grön vätgas är exempel på detta. Vätgas producerad av fossilfri el
planeras att användas i bland annat reduktionsprocessen inom järnmalmsframställning. Det andra
sättet är att processutsläppen fångas in och lagras istället för att nå atmosfären, vilket framför allt
kalk- och cementbranschen har satt upp som en klimatåtgärd. För detta används CCS (Carbon
Capture and Storage). CCS är en energiintensiv teknik i sig och kräver stora mängder el. Exempel
på satsningar inom branschen för de båda sätten återfinns i längre fram i underlagsrapporten.

4.1.4 Återvinning
Återvinning av material kommer att spela en avgörande roll när det framtida behovet av metaller ökar
och miljöpåverkan från framställningen ska minska 35. Även om cirkulära flöden skulle uppgå till 100
% skulle dock inte detta kunna tillgodose det växande behov av mineral och metall som förväntas
framåt. Utökad brytning och återvinning kommer därför att behövas parallellt för att säkerställa den
växande efterfrågan.
Materialåtervinning görs med hjälp av energiintensiva smältverk där utmaningarna i
klimatomställningen liknar de för processer. I dagsläget utgör återvinning av elektronikskrot och
batterier 2,1 % av branschens totala energianvändning och 2,7 % av branschen utsläppen.

35

SGU, 2021, tillgänglig: https://www.sgu.se/mineralnaring/metall--och-mineralatervinning/
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Övergången till klimatneutralitet kommer att vara densamma som för processerna, bränslebyte
(genom teknikskifte) eller infångning av koldioxid.

För att nå nollutsläpp inom gruvbrytningsdelen till 2035 handlar det framförallt om att ställa om till
fossilfria transporter, men även att byta ut fossila bränslen som används till uppvärmning och
ventilation. Tidpunkt för omställningen till fossilfria transporter skiljer sig åt mellan olika företag,
liksom valet av bränsle (el eller biobränslen). Generellt kan sägas att större företagen i branschen
går i bräschen, dels för att deras omställning är mer omfattade och tar längre tid, dels för att det krävs
innovation och stora investeringar vilket kan vara mer utmanande för mindre företag. Majoriteten av
de intervjuade företagen planerar att satsa på fullskalig elektrifiering av gruvbrytningen, medan ett
fåtal ser biodrivmedel eller en kombination av eldrift och bioenergi som lösning. Bioenergi är mer likt
befintliga förutsättningar (kan användas i dagens maskiner) och upplevs därför av vissa företag som
en mindre utmanande övergång. Idag medför HVO cirka 10–15 % högre bränslekostnader jämfört
med diesel. Ett hinder för att gruv- och mineralindustrin skulle övergå till vegetabiliska biodrivmedel,
likt HVO, är dess reducerade prestanda i kalla klimat då många av de svenska gruvorna ligger i
arktiskt klimat. Fördelen med att välja en elektrifierad fordonsflotta är den snabba teknikutvecklingen
som pågår inom området och den höga verkningsgraden.
En utmaning i omställningen till elektrifierade transporter är att de i dagsläget har, som tidigare
nämnts, dubblerad investeringskostnad jämfört med konventionella dieseldrivna i kombination med
en reducerad lastförmåga. Utmaningen förväntas med tid underlättas med ökad teknikmognad, sett
till minskade investeringskostnader och förbättrad batterikapacitet.
För bioenergi och el är utmaningarna säkrad tillgång på hållbart klassad bioenergi respektive fossilfri
el till konkurrenskraftig kostnad. Trots den tidigare beskrivna problematiken med ökade
investeringskostnader för elektrifierade fordon anser medlemsföretagen att tillgången på
leveranssäker och konkurrenskraftig energi är den största utmaningen för att bibehålla
konkurrenskraft även framåt.
Det förväntade totala el- och biobränslebehovet för fossilfri gruvbrytning till 2035 presenteras i Figur
7. Dagens elbehov för gruvbrytning (inklusive transporter) uppgår till 1,1 TWh och till 2035 förväntas
en ökning med 0,6 TWh, vilket ger totalt 1,7 TWh. För biobränslen uppgår dagens behov till 0,2 TWh
för gruvbrytning, till 2035 förväntas en minskning med 0,1 TWh som beror på omställningen av
transporter till eldrift. I nuläget finns en inblandning på cirka 30 % biodrivmedel i dieseln men eftersom
det råder en stark elektrifieringstrend av transporter kommer såväl biodrivmedlet som den fossila
dieseln minska. Totalt förväntas ett biobränslebehov för gruvbrytning (inklusive transporter) på 0,06
TWh till 2035. Fossilfri gruvbrytning medför en total utsläppsminskning på 5,2 % (194 000 tCO2 ) för
hela branschen36. Omställningen av transporter utgör ungefär 89,5 % av de 194 000 tCO2. Utöver
detta tillkommer en signifikant reducering av utsläppen på grund av den påbörjade
klimatomställningen av processer. Utsläppsminskningarna för processer har dock enbart
kvantifierats till 2045, se kapitel 4.3.

36

Malmbrytning (metall inklusive järnmalm) står för ungefär 94,8 % av utsläppen i gruvbrytningen och kalk & cement för ungefär 5,2 %
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Figur 7 Det förväntade el37,38,39- respektive biobränslebehovet40,41 för fossilfri gruvbrytning
(inklusive transporter) till 2035

Källa: Svemins medlemsföretag, Sweco
Branschens totala energibehov år 2035 visas i Figur 8 uppdelat på el och biobränslen. Dagens totala
elbehov uppgår till 4,6 TWh och till 2035 förväntas en ökning med 33,7 TWh, vilket ger totalt 38,3
TWh. Från det förväntade ökningen planeras 30 TWh generera en vätgasproduktion på 220 kton
vätgas vilket kommer av LKABs satsning på fossilfri järnsvamp 42. Övriga 3,7 TWh härleds till
resterande medlemsföretags satsningar och energiomställningsarbete, Cementas CCS-satsning på
Gotland förväntas exempelvis uppgå till ett elbehov om 1,5 TWh till 2030. För de medlemsföretag
som ännu inte har presenterat några officiella satsningar har Sweco i samråd med respektive
företagen gjort bedömningar gällande teknikval och energiåtgång.
Behovet av biobränslen uppgår idag till 0,8 TWh och förväntas öka med 1,9 TWh till 2035, ett totalt
behov på 2,7 TWh till 2035. Energibehoven inkluderar omställningen till fossilfri gruvdrift samt
satsningar inom omställningen av bearbetning och processer till 2035 (dvs siffrorna i Figur 7 plus
energibehovet i bearbetning, processer och återvinning). Energianvändningen från bearbetning
förväntas vara fossilfri till 2035 då andelen fossila bränslen är väldigt låg redan i nuläget (ungefär 0,4
%) Den totala fossila energianvändningen för hela branschen förväntas minska med ungefär 68 %
till 2035 till följd av fossilfri gruvbrytning men främst sett till klimatomställningen av processer och
återvinning.

37

Av elbehovet står metall (inklusive järnmalm) för ungefär 98 % och kalk & cement för ungefär 2 %
Elanvändningen motsvarar utsläpp på 81 507 tCO2 om Energimyndighetens emissionsfaktor appliceras och 156 771 tCO2 om IVLs (på
uppdrag av Naturvårdsverket) emissionsfaktor appliceras. Emissionsfaktorn förväntas förbättras till 2035 givet den pågående
klimatomställningen av elsystemet.
39
Transporter utgör ungefär 19 % av elbehovet
40
Av biobränslebehovet står metall (inklusive järnmalm) för ungefär 93 % och kalk & cement för ungefär 7 %
41
Transporter utgör ungefär 43 % av biobränslebehovet
42
LKABs första kommunicerade elbehov för satsningen HYBRIT uppgick 15 TWh varav 12 TWh till LKAB och 3 TWh till SSAB, de 12 TWh
ingår i dessa 64 TWh
38
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Figur 8 En översikt av branschens totala energibehov av el43,44 respektive biobränslen45 till 2035

Källa: Svemins medlemsföretag, Sweco

År 2045 är en milstolpe för hela Sverige, då de nationella nettoutsläppen ska vara noll. För gruv- och
mineralbranschen innebär det att klimatutsläpp från branschens hela värdekedja skall vara 100 %
reducerade genom bränslebyte, processbyte eller kompletterande åtgärder. Vidare ska
energianvändningen vara fossilfri. Enligt företagen i gruv- och mineralbranschen är det utsläppen
som uppkommer i processer och metallåtervinning som är de stora kvarstående utmaningarna.
Teknikskiften likt direkt elektrifiering eller vätgas kommer att krävas alternativt infångning och lagring
av koldioxid med CCS.
En sammanställning av det förväntade el- och biobränslebehovet år 2045 visas i Figur 9. Dagens
elbehov uppgår till 4,6 TWh och till 2045 förväntas en ökning med 69,5 TWh, vilket ger totalt 74,1
TWh. Av dessa 74,1 TWh planeras 64 TWh producera 1 150 kton vätgas till LKABs satsning på
fossilfri järnsvamp46. Resterande ökning på 5,5 TWh härleds till övriga medlemsföretags
omställningsarbete som tagits fram i samråd med respektive företag som ännu inte publicerat
officiella satsningar. Behovet av biobränslen uppgår idag till 0,8 TWh och förväntas öka med 4,0
TWh till 2045, det totala behovet uppgår då till 4,8 TWh. När branschen når klimatneutralitet har en
utsläppsreduktion på ungefär 3 700 000 tCO2 genomförts sett till omställningen av de steg i
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Elanvändningen motsvarar utsläpp på 1 519 296 tCO2 tCO2 om Energimyndighetens emissionsfaktor appliceras och 2 922 221 tCO2 om
IVLs (på uppdrag av Naturvårdsverket) emissionsfaktor appliceras. Emissionsfaktorn förväntas förbättras till 2035 givet den pågående
klimatomställningen av elsystemet.
44
Av elbehovet står gruvbrytning (inklusive transporter) och bearbetning metall (inklusive järnmalm) för ungefär 11 %, metall (inklusive
järnmalm) processer och återvinning för 83 % och kalk & cement (alla stegen i värdekedjan det vill säga gruvbrytning, bearbetning och
processer) för ungefär 6 %
45
Av biobränslebehovet står gruvbrytning (inklusive transporter) och bearbetning metall (inklusive järnmalm) för ungefär 2 %, metall (inklusive
järnmalm) processer och återvinning för 76 % och kalk & cement (alla stegen i värdekedjan det vill säga gruvbrytning, bearbetning och
processer) för ungefär 22 %
46
LKABs första kommunicerade elbehov för satsningen HYBRIT uppgick 15 TWh varav 12 TWh till LKAB samt 3 TWh till SSAB. De 12 TWh
ingår i dessa 64 TWh
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värdekedjan som inkluderats i denna underlagsrapport. En fördelning på utsläppsminskningarna från
metall samt kalk och cement visas i Figur 10.
Figur 9 En översikt av det totala energibehovet på el47,48,49 och biobränslen50 för branschen till
2045 då ambitionen är att ha klimatneutrala processer och 100 % fossilfri energianvändning

Källa: Svemins medlemsföretag, Sweco
Figur 10 Översikt av branschens utsläppsminskningar när klimatneutralitet uppnåtts till 2045 för
metall samt för kalk och cement

Källa: Svemins medlemsföretag, Sweco
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Elanvändningen motsvarar utsläpp på 3 060 510 tCO2 tCO2 om Energimyndighetens emissionsfaktor appliceras och 5 886 598 tCO2 om
IVLs (på uppdrag av Naturvårdsverket) emissionsfaktor appliceras. Emissionsfaktorn förväntas förbättras till 2035 givet den pågående
klimatomställningen av elsystemet.
48
Av elbehovet står gruvbrytning (inklusive transporter) och bearbetning metall (inklusive järnmalm) för ungefär 6 %, metall (inklusive järnmalm)
processer och återvinning för 89 % och kalk & cement (alla stegen i värdekedjan det vill säga gruvbrytning, bearbetning och processer) för
ungefär 5 %
49
Av det förväntade elbehovet på 74,1 TWh står LKAB:s vätgassatsning HYBRIT för 64 TWh och Cementas CCS-satsning för 1,5 TWh
50
Av biobehovet står gruvbrytning (inklusive transporter) och bearbetning metall (inklusive järnmalm) för ungefär 1 %, metall (inklusive
järnmalm) processer och återvinning för 44 % och kalk & cement (alla stegen i värdekedjan det vill säga gruvbrytning, bearbetning och
processer) för ungefär 54 %
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Den totala energianvändningen för branschen kommer att öka cirka 7,1 gånger till 2045, och behovet
av konkurrenskraftiga energipriser kommer därför att vara avgörande för att Sverige ska kunna
bibehålla en konkurrenskraftig gruv- och mineralindustri. Arbetet med ökad resurseffektivitet i
branschen kommer att spela en allt större roll när energiåtgången växer. Trots ökad
energianvändning förutser branschen att energiintensiteten per producerad volymenhet istället ska
minska i takt med effektivare processer, ökad produktion och återvinning. Det ökade elbehovet till
2045 är i denna underlagsrapport betydligt större än vad som förväntades i den föregående
färdplanen (1–1,5 TWh i förra färdplanen), medan bioenergibehovet (7–7,5 TWh i förra färdplanen)
är mindre. Anledningen till den stora skillnaden är den snabba teknikutveckling som pågår inom
elektrifiering, vätgasreduktion och CCS. Den enskilt största skillnaden utgörs av LKAB:s satsning på
fossilfri järnsvamp som ensamt förväntas ha ett elbehov på 64 TWh till 2045. Vidare ses stärkta
hållbarhetskrav på bioenergi som begränsar den tillgängliga volymen bioenergi som klassas som
hållbar framåt. Med denna stora förändring av förväntat energibehov inom endast ett par år är det
viktigt att belysa att resultaten presenterade i denna underlagsrapport baseras på teknik och
förutsättningar företagen i branschen har i dagsläget. Dessa kan komma att förändras varför ett
kontinuerligt arbete med uppdateringar av färdplanen är av stor vikt även kommande år.
Gruv- och mineralbranschen har de senaste åren tagit innovation och visioner från teori till.
Branschen är enig i att de stora aktörerna kommer att behöva ta de första stegen för att bana väg
för de mindre. Detta behöver ske med hjälp av branschöverskridande samarbeten och
synergieffekter, men för att omställningen ska var genomförbar krävs gehör från regering och politik
att skapa långsiktiga förutsättningar för en konkurrenskraftig men samtidigt klimatneutral gruv- och
mineralnäring. En aggregerad summa av medlemsföretagens kostnadsbild för hela omställningen
finns presenterad i Figur 11 och uppgår till 450–500 miljarder kronor51. Utav dessa investeringar står
LKABs satsning på fossilfri järnmalmsproduktion för en betydande del.

Figur 11 Gruv- och mineralbranschens kostnader för klimatomställningen

Källa: Intervjuer med Svemins
branschsatsningar, Sweco

51

medlemsföretag,

sammanställning

Till grund ligger företagens egna planer och bedömningar, vilka har aggregerats av Sweco
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av

kommunicerade

Utöver gruv- och mineralföretagen själva finns flera aktörer i det svenska gruvklustret som kommer
att spela en avgörande roll för klimatomställningen. Detta avsnitt avser att beskriva
teknikleverantörerna och utveckling av ny teknik för fossilfria transporter och maskiner. Epiroc och
Sandvik har deltagit i framtagandet av denna underlagsrapport. Båda dessa företag är betydande
spelare på den globala marknaden och utgör tillsammans majoriteten av all försäljning inom
gruvteknik, både ovan och under jord52. 90 % av deras marknad är global men de har trots detta
stora delar av sina forsknings- och utvecklingsarbeten inom gruvrelaterade produkter i Sverige.
För utveckling av olika typer av eldrivna fordon kan en parallell dras till den utveckling som pågår
inom resten av transportsektorn: utformningen av mindre eldrivna av fordon går snabbare än den för
större och tyngre. Bilar (pick-ups) och truckar är lätta fordon som främst används inom gruvbrytning
där utmaningarna för företagen är de höga investeringskostnaderna kombinerat med optimerad och
tillräcklig infrastruktur för laddning i de stora gruvorna. Teknikutvecklingen för större fordon likt
borriggar, bultriggar och hjullastare har utöver samma utmaningar som lätta fordon även utmaningar
kopplat till batterikapacitet och lastförmåga.
Generellt sett har utvecklingen under jord kommit längre, där pågår omställningen med en tydlig
inriktning mot eldrivlinor och batteridrift. För stora borriggar, hjullastare samt för truckar ovan jord
pågår projekt men dessa är fortfarande på forsknings- och demonstrationsstadiet. Anledningen till
att teknikutvecklingen har kommit längre under jord är att det finns större fördelar sett till förbättrade
arbetsförhållanden och minskat ventilationsbehov.
Säkerhetsaspekten är en viktig parameter vid teknikskiften och speciellt för utformning av teknik som
ska användas i djupa underjordsgruvor. Att kunna utesluta risken för bränder i batterier i fordon flera
hundra meter under marken har enligt teknikleverantörerna varit en nyckelfråga. Tack vare
satsningar på innovation kan den tidigare säkerhetsrisken nu klassas som väldigt låg till obefintlig.
Teknikleverantörerna beskriver detta skifte mot elektrifiering som deras största, dyraste och mest
omvälvande satsning sedan företagen bildades. Skiftet drivs av det generella
klimatomställningstrycket och kundernas efterfrågan, både idag men även vad teknikleverantörerna
bedömer kommer att efterfrågas framåt. Det krävs därför samarbeten och effektiva affärslösningar
för att i tillräckligt snabb takt ställa om till fossilfria transporter men samtidigt säkerställa bibehållen
konkurrenskraft för både gruv- och mineralföretagen såväl som för teknikleverantörerna.
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Intervjuer utförda av Sweco med Sandvik (2021-06-29) och Epiroc (2021-07-02)
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Branschen står inför omfattande utmaningar för att nå de uppsatta klimatmålen och samtidigt
bibehålla sin konkurrenskraft. För att ha möjligheten att genomföra omställningen krävs breda
samarbeten inom flera områden. I Figur 12 följer en lista innehållande en sammanställning av
branschens samlade bild över de utmaningar, många integrerade i varandra, vilka måste lösas de
kommande åren samt vad som krävs för att komma dit.

Figur 12 Branschens utmaningar kopplade till klimatomställningen och förutsättningar som
behöver finnas på plats för att möjliggöra omställningen

Källa: Intervjuer med Svemins medlemsföretag, Sweco
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Samverkan mellan företag, stat och akademi kommer att behövas. Som exempel på områden inom
vilka det behövs mer forskning kan särskilt lyftas:
•

Batteriutveckling

•

Elektrifierade gruvmaskiner

•

CCS och CCU (Carbon Capture and Utilization – istället för att långtidslagra koldioxid som i
CCS används istället koldioxiden exempelvis i produkter, byggnader eller till bränsle)

•

Vätgasproduktion

•

Effektiviseringsprocesser

•

Processer som kräver stora teknikskiften för att kunna ställa om, exempelvis
järnsvampstillverkning
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För att nå de uppsatta energi- och klimatmålen har flera företag inom gruv- och mineralbranschen,
på egen hand eller genom samarbeten med teknikleverantörer och andra företag i värdekedjan,
initierat satsningar och projekt. Vissa av dem är globalt banbrytande likt LKABs satsning på fossilfri
järnsvamp och Cementas CCS-satsning (infångning och lagring av koldioxid) medan andra bidrar till
ett mer systematiskt omställningsarbete. Båda typer av initiativ, stora dyra satsningar och strategiska
målsättningar krävs, tillsammans med stöd från stat och akademi för att ställa om energiintensiv
verksamhet. Många av de större projekten ligger tiotals år framåt i tiden vilket innebär att hänsyn
behöver tas till de förhållanden som förväntas råda bort emot 2045, vilket inkludera förändrade
förutsättningar för Sveriges energisystem men även förändrade förhållanden i gruvorna. Behovet av
metaller och mineral förväntas att öka, vilket kräver utökad brytning och effektiva tillståndsprocesser.
Projekt som planeras nu behöver således ta hänsyn till nya förutsättningar likt djupare gruvor och
utökade brytningsområden.
Nedan följer en lista med ett antal hittills annonserade projekt och satsningar.

Bolidens omställning till elektrifierade gruvtruckar i Aitik
Vad: Omställning till el-truckar från dieseldrivna i Bolidens gruva Aitik.
När: Pågår, ytterligare elektrifiering under slutet av 2021.
Kostnad: Projektet förväntas kosta totalt cirka 240 miljoner kronor.
Förändrad energianvändning: En reducerad energianvändning på 2/3 för truckar vilket motsvarar 51
GWh per år.
Minskade utsläpp: Resulterar i en utsläppsminskning på 10 618 tCO2 per år.

Processutsläpp är de utsläpp som inte kan reduceras med hjälp av byte av bränslen utan istället
kräver stora tekniksprång, antingen genom förändring av själva processen eller genom
omhändertagande av utsläppen. Nedan listas de två största och världsledande satsningarna inom
dels inom stålproduktion (järnmalm) och cement (kalk).

Cementas CCS-anläggning på Slite, Gotland
Vad: Genom infångning och lagring av koldioxid ställa om Cementas fabrik på Slite, Gotland till
klimatneutral och dessutom uppnå minusutsläpp.
När: Anläggningen planeras vara klar till 2030.
Kostnad: Projektet förväntas kosta totalt cirka 10 miljarder kronor.
Förändrad elanvändning: CCS-anläggningen är uppskattad att ha en elanvändning på 1,5 TWh per
år.
Minskade utsläpp: Resultatet blir en årlig utsläppsreduktion på 1,8 miljoner tCO2.
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LKABs satsning på fossilfri järnsvamp med hjälp av vätgas
Vad: Förändra den kemiska reduktionsprocessen av järnsvamp med hjälp av vätgas (H2), istället för
koldioxid (CO2) produceras vatten (H2O).
När: Initiativet består av flera delar, till 2026 förväntas demonstrationsanläggningen vara i bruk.
Omfattningen kommer sedan succesivt expandera till 2045.
Kostnad: Demonstrationsanläggningen till 2026 förväntas kosta cirka 10 miljarder kronor och hela
projektet uppgår till 400 miljarder kronor.
Förändras elanvändning: Demonstrationsanläggningen har en förväntad elanvändning på 5 TWh per
år, vilket motsvarar ett vätgasbehov på 100 kton. Den långsiktiga elanvändningen till 2045 når upp
emot 64 TWh per år och ett vätgasbehov på 1 150 kton.
Minskade utsläpp: Utsläppen kommer att minska i takt med projektets expansion, till 2026 förväntas
en reduktion på 1,3 miljoner tCO2 per år. Till 2045 ser LKAB att initiativet har en potential att bidra till
en global utsläppsreduktion med 35 miljoner tCO2 per år.
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