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Sandvik utvald att leverera batterielektrisk utrustning till ett rekordvärde 
om SEK 370 miljoner till Rana Gruber i Norge 
 
Sandvik har blivit utvald att leverera en utrustningsflotta om 19 batterielektriska fordon för användning vid 
Rana Grubers järnmalmsgruva i Storforshei i norra Norge. Ordern är värderad till cirka SEK 370 miljoner och 
innefattar truckar, lastare, borrar, service on-site samt batterier. Cirka 85 % av ordervärdet kommer att bokas i 
det första kvartalet 2023 och den resterande delen bokades i december 2022. Leveranserna är planerade att 
påbörjas under det första kvartalet 2023 och kommer fortsätta genom 2024. 
 
Den batterielektriska utrustningsflottan kommer att stödja Rana Grubers ambitiösa mål om att vid utgången av 
2025 driva världens första koldioxidfria järnmalmsgruva. Utöver att möjliggöra minskade koldioxidutsläpp ger 
Sandviks högproduktiva batterielektriska lösningar också bevisade väsentliga fördelar i arbetsmiljön, såsom 
eliminering av avgasutsläpp, reducerad värme och minskade bullernivåer.   
 
– Det är mycket glädjande att se ett så starkt kundintresse för vårt batterielektriska erbjudande och att vi även 
ser både fler större order och upprepningsorder, vilket vittnar om den höga prestandan i Sandviks utrustning 
och service. Erbjudandet inom batterielektriska lösningar är ett strategiskt fokusområde för Sandvik och en 
viktig drivkraft i formandet av framtidens hållbara gruva. Vi ser mycket fram emot att hjälpa Rana Gruber 
realisera deras dekarboniseringsstrategi, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.  
 
Rana Gruber producerar cirka 1,8 miljoner ton järnmalmskoncentrat årligen från sina fem depåer i 
Dunderlandsdalen i Norge. Deras tillgångsbas inkluderar mer än 440 miljoner ton järnmalm. 
 
– Rana Gruber är en pionjär inom gruvelektrifiering i Europa och sedan länge en partner till Sandvik. Vi är 
glada över att ytterligare stärka vårt samarbete och stödja deras övergång till batterielektrisk gruvdrift, säger 
Mats Eriksson, affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Solutions. 
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För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller 
Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008. 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
Sandvik-koncernen 
Sandvik är en global, högteknologisk industrikoncern som tillhandahåller lösningar som förbättrar produktivitet, 
lönsamhet och hållbarhet inom tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna. Vi ligger i framkant inom 
digitalisering och fokuserar på att optimera våra kunders processer. Vårt världsledande erbjudande inkluderar 
utrustning, verktyg, tjänster och digitala lösningar för skärande metallbearbetning, gruvdrift, bergavverkning, 
krossning och sortering. Koncernen hade 2022 omkring 40 000 medarbetare och intäkter på cirka 112 
miljarder SEK i runt 150 länder i kvarvarande verksamheter. 
 


