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Ansatte 2019 800



Senjen Nikkelverk 1872 - 1886

Gruvedrift Bjarkøy 1902 - 1909

Gruvedrift - banebrytende teknologi

Gruvedrift Meløyvær 1902 - 1929



Skorovas Gruber 1952 – 1984
L x B x H = 200 x 70 x 50

Joma Gruber 1912 – 1998
Fjellrom med spennvidde opp 
mot 80 m

Gjøvik Olympiske Fjellhall, spennvidde 62 m



Nikkel & Olivin, Ballangen
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Hva er spesielt med LNS?

LNS er gruveeier, gruveentreprenør og 
anleggesentreprenør

LNS kombinerer det beste fra gruve-
og tunnelindustrien

LNS filosofi er alltid basert på
langsiktighet 

LNS har mye erfaring fra prosjekter 
hvor logistikken har vært svært 
utfordrende

Vi rendyrker korte beslutningslinjer

LNS har en unik kompetanse gruve-
og anleggsdrift i arktiske og polare 
områder



• Thomas Alva Edison
– 1847-1931

• Investerte 2-3 milliarder NOK

• Jernmalmgruvene på Storforshei var meget viktig 
for utviklingen av Rana-samfunnet

DUNDERLAND IRON ORE COMPANY

History Locations and Logistics Human Resources Process and technology Products and Markets



History Locations and Logistics Human Resources Process and technology Products and Markets



1937 – Etablert av AS Sydvaranger
1951 – Eid av den Norske stat
1964 – Nytt oppredningsverk
1989 – Colorana, spesialprodukter
1991 – Privatisering, overtatt av 144 ansatte
1999 – Underjordsdrift
2008 – LNSE, ny eier av Rana Gruber
2016 – Adolfsen Group, ny minioritetsaksjonær
2016 – RG blir ny hovedeier i Greenland Ruby
2019 – LNS Mining ny eier av Rana Gruber
2019 – AH Holding, ny minioritetsaksjonær i LNS Mining

FROM DIOC TO MODERN TIMES

History Locations and Logistics Human Resources Process and technology Products and Markets



Rana Gruber i 2008

Bedriften var preget av gammel 
gruvekultur – konservativ tankegang

Mye av utstyret var nedslitt og det var 
vanskelig med nye investeringer

Rana Grubers ansatte innehadde en 
særdeles høy kompetanse innenfor 
viktige områder

Vanskelig å videreutvikle bedriften – mange
eiere hadde sluttet, pensjonert seg o.l. 

Eierne besluttet å selge bedriften –
LNS overtok bedriften i 2008



• LNS har eid Rana Gruver siden 2008

• Produserer hematitt and magnetitt 
konsentrat

• Undergrunn- og dagbruddsdrift. Årlig 
produksjon på ca. 5 mill. tonn malm.
2/3 kommer fra underjordsdrift

• Jerninnhold 30 - 33 %

• Siden 2008 har produksjonen øket med 
over 300 %

• Produksjonen vil øke med 100 % i 
løpet av de nærmeste 7 – 8 år 

• Nok malm til produksjon i 100 år til - minst

Rana Gruber AS



Rana Gruber AS



• Kun 3 måneder etter at LNS overtok 
inntrådte finanskrisen

• Det ble tatt en strategisk beslutning om
å øke gruveproduksjonen betydelig

• Særlig var det viktig å øke produksjonen 
under jord pga. betydelig lavere 
kostnader enn dagbruddsdrift

• Det ble derfor vedtatt overgang fra 
skive/pall- til skive/ras-brytning

Hva skjedde etter LNS kom inn i 2008?



Rana Gruber

Open Stop                                  vs                       Sublevel Caving
Mining method  between year 1998 -2010 late 2010-



• Kun 3 måneder etter at LNS overtok 
inntrådte finanskrisen

• Det ble tatt en strategisk beslutning om
å øke gruveproduksjonen betydelig

• Særlig var det viktig å øke produksjonen 
under jord pga. betydelig lavere 
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Hva skjedde etter LNS kom inn i 2008?

• LNS tilførte kapital og kompetanse 
innenfor sine fagfelt

• For å øke effektiviteten kom LNS inn i 
gruveproduksjonen

• Det ble opprettet klare grensesnitt 
mellom Rana Gruber og LNS

• LNS innførte entreprenørånden i 
gruveproduksjonen



Rana Gruber AS

Definerte ansvarsområder

Rana Gruber:

Oppredning
Salg
Produktutvikling
Knusing
Produksjonsboring i gruva

LNS:

Dagbruddsdrift
Driving av felt- og bororter



Hvordan har gruveproduksjonen utviklet seg?

Før 2008:
Typiske inndrifter var på 45 til 55 m/uke

Etter at LNS kom inn i gruveproduksjonen
Typiske inndrifter er på 110 m/uke og opp til 175 m/uke 

Under spesielt gode forhold kan man nærme seg 200 m/uke!



An alternative mining method at the Kvannevann Mine, northern Norway

Rana Gruber AS

Mine Layout



Rana Gruber AS

Investeringer siden 2008:

Skive/ras: 750 mill.

Oppredningsverk: 235 mill.

Bygninger: 15 mill.

Maskiner/utstyr RG: 120 mill.

Diverse investeringer: 300 mill.

Jernbanevogner: 60 mill.

Maskiner/utstyr LNS: 300 mill.

Totalt inv. innen 2019:    1780 mill.



Rana Grubers kantine ca. 300 m under jord

Rana Gruber AS



Produksjonsutvikling etter at LNS overtok Rana Gruber



Endringer gjort i Rana Gruber pga.
lave jernmalmpriser

• I 2012 var prisen for jernmalm 185 USD/t, 
I 2015 er prisen er jernmalmen 37 USD/t

• I 2014 ble det foretatt en særdeles uheldig
sikring av jernmalmpriser og NOK mot USD. 
Dette medførte et tap på rundt 250+ mill. NOK. 

• Den totale arbeidsstokken ble redusert med 
100 ansatte

• Produksjonen av jernmalm økte med 25 % i 
2015

• Produksjonen av jernmalm økte med 65 % pr. 
ansatt. 

• Gruveproduksjonen i Rana Gruber vil være en 
av de mest effektive i verden! 

• LNS-konsernet har flere forespørsler om 
samarbeid om gruvedrift



Rana Gruber As

• Vi klarte gjennom krisen å halvere 
produksjonskostnadene

• Entreprenørånden har vært helt avgjørende for å lykkes i 
effektiviseringsarbeidet 

• Rana Gruber AS er nå en meget solid bedrift som kan takle 
mye betydelig lavere priser enn dagens nivå

• Rana Gruber AS er den mest produktive gruva i sitt 
slag i verden

• Uten bruk av underjordsdrift hadde Rana Gruber As med 
stor sannsynlighet vært konkurs i dag

Årsaken til at vi overlevde:
Entreprenørånd – Underjordsdrift - Effektivisering



Nussir AS

• Ligger i Kvalsund i Hammerfest 
kommune

• Nussir har driftskonsesjon på to 
forekomster: Ulveryggen og Nussir

• Folldal verk drev gruvedrift på 
Ulveryggen i perioden 1972 – 1978

• Endelig driftskonsesjonen ble gitt av 
Kongen i statsråd november 2019

• Forekomsten inneholder 70 mill. t malm
• Skal bli verdens første fosilfrie gruve
• Skal levere verdens «grønneste» 

kobber i verdensmarkedet
• Nussir har skrevet 10 årskontrakt med

Aurubies, 10 milliarder NOK
• Kommer til å bli en betydelig 

arbeidsplass i mange år fremover



Nussir AS

• Etter en stor internasjonal anbudskonkurranse
ble LNS valgt som gruveentreprenør

• Kontraktsverdi ca. 4 milliarder NOK
• 10 års kontrakt med mulighet for forlengelse
• I kontrakten er det bl.a. driving av ca. 130 km  

ort (tunnel), uttak av 2 mill. tonn malm pr. år +++
• Valget av LNS skyldtes bl.a. våre erfaringer fra 

gruver og tunneler i landsdelen, våre 
kjennskaper til regionale næringsliv, 
kulturforståelse, vår kunnskap på utvikling av
effektiv gruvedrift og vår arktiske kompetanse



Hjertelig takk for oppmerksomheten!


