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Bravida genomför två gruvuppdrag 
 
Bravida har fått i uppdrag att genomföra vs-installationerna i 
Northland Resources nya järnmalmsgruva i Kaunisvaara, norr 
om Pajala. Ordervärdet uppgår till cirka 25 miljoner kronor. 
Samtidigt får Bravida driftsansvaret för el samt serviceavtal för 
vs och ventilation i Dannemora gruva, norra Uppland.  

 
Gruvprojektet i Kaunisvaara är för närvarande ett av Sveriges största 
byggprojekt. Bravida har ansvaret för alla vs-installationer i gruvans 
hjärta; det så kallade anrikningsverket och i den 20 meter höga truck- 
och serviceverkstaden.  

 
– Vi är glada att få vara en del av det här stora projektet. Vi har redan 
påbörjat arbetet för att kunna färdigställa installationerna i slutet av 
oktober, säger regionchef Bert-Ove Karlsson på Bravida.  
 
– Bravida har en stark lokal närvaro och erfarenhet från gruvindustrin, 
båda faktorerna gör att det känns tryggt att arbeta tillsammans, säger 
Rolf Edling, inköpsansvarig för projekt Kaunisvaara på Peab.  

 
I Dannemora gruva har Bravida fått två nya uppdrag: driftsansvaret 
för all el ovan och under jord samt ett serviceavtal för vs och 
ventilation. Parallellt fortgår installationerna av gruvans el- och telenät, 
som Bravida tillsammans med Dannemora Magnetit byggt upp.  
 
Uppdragen i Dannemora sysselsätter ungefär fem personer och gäller 
2012-2015, med möjlighet till förlängning två år i taget. 
 
Bravidas arbete i Kaunisvaara påbörjas omgående och beräknas vara 
färdigställt i slutet av oktober 2012. Totalt kommer cirka 15 personer 
från Bravida arbeta med att färdigställa vs-installationerna.   

 
Totalentreprenör i Kaunisvaara är Peab AB, där Northland Resources 
driver gruvdriften. I Dannemora gruva är beställaren Dannemora 
Magnetit AB.  

 
Bravida utför sedan tidigare el-, vs- och ventilationsarbeten i LKAB:s 
gruva i Kiruna.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
Kaunisvaara 
Bert-Ove Karlsson, regionchef Bravida, Tel 0706 752 745      
Åke Stenlund, avdelningschef Bravida, Tel 0705 353 141 
Dannemora  
Johan Brodin, filialchef Bravida, Tel 0704 214 386 

 

http://www.bravida.se/

