
 
TILL DIG SOM ÄR  

HYRESGÄST 
– 

kiruna och malmberget



Kiruna och Malmberget har en rik och levande historia.  

Sam hällen omvandlas ständigt, men det är inte alltid det  

märks så tydligt som här. Det finns många exempel på  

sam hällen som är beroende av en industri, men att industrin  

faktiskt påverkar stadsplanering, arkitektur och infrastruktur  

är inte lika vanligt. I Malmfälten är verkligheten sådan, och 

utvecklingen går snabbt. Genom att nå nya nivåer, allt djupare  

ner i gruvorna, säkerställs LKAB:s verksamhet många år  

framåt. Det innebär att Malmfälten kommer att genomgå  

stora förändringar under de kommande decennierna. Nu  

gör vi resan mot de nya samhällena – tillsammans. 

– 
kiruna och malmberget



Samhällsomvandlingarna  
i Kiruna och Malmberget omfattar 

10 000
  människor

700 000
 kvadratmeter

5 000
bostäder

bostads- och lokalytor

 



Vägen till nya samhällen

1899
Första  
byggnaden 
 flyttas
Den första byggnaden 
som påverkas av gruv-
brytningen flyttas.

1971
Nytt Folkets 
Hus
Nya Folkets Hus 
invigs som ersätt-
ning för det gamla.

2004

Startskottet
LKAB meddelar officiellt 
Kiruna  kommun att 
gruv  brytningen kommer 
att påverka stadsbe-
byggelsen inom en 
 över skådlig  framtid.

2009

Infrastrukturen 
 förbereds
En ny huvudavlopps- 
ledning tas i drift. Den  
nya ledningen bekostas  
av LKAB och byggs av 
 kommunens bolag  
Tekniska verken i  
Kiruna AB.

2011

Ny järnväg 
byggs
Järnvägen läggs 
om och sträcker sig 
bakom gruvberget, 
Kiirunavaara.

2008

Gigantiskt  
elarbete
Vattenfalls arbete  
med att dra om   
miltals med hög-
spännings led ningar  
och bygga nya  ställverk 
och  transformatorer 
 färdigställs.

2007
Åtta hus till  
Bäckåsen
Åtta hus flyttas från 
 Norrbottensvägen  
på Bolags området i  
Malmberget till  
Bäckåsen i Gällivare.

LKAB ökar  
fastighets-
beståndet
LKAB köper elva hyreshus 
av det  kommunala bostads-
bolaget TOP bostäder AB 
i Gällivare. Köpet omfattar 
93 lägenheter och fem 
byggrätter.

20112010
Sju nya hus
LKAB bygger fler-
familjshus för första 
gången på 50 år. Sju 
hus med 28 lägen-
heter på Bäckåsen 
i Gällivare.

1974
Kyrkan  
flyttas
Allhelgonakyrkan, 
som skänktes av 
LKAB till Malm - 
 bergets församling 
1944,  flyttas.

MALMBERGET

KIRUNA

Flera stora projekt är redan klara och samhällsomvandlingen har tagit  
fart på allvar. Men förändring är inget nytt i Kiruna och Malmberget och  
kunskapen om malmkropparnas utbredning har funnits under lång tid.



2014
30 nybyggda 
 lägenheter
Hyresgäster flyttar in  
i de 30 nybyggda lägen-
heterna på bostadsområ-
det Granbacka i  Gällivare. 
Samarbets avtalet mellan 
kommunen och LKAB 
kring avveckling vinner 
laga kraft.  

2014

Nya  
lägenheter
De 78 nybyggda  
lägen heterna på  
bostads områdena  
Jägarskolan och  
Glaciären står klara  
för inflyttning.

2015

Tidplaner 
klara
LKAB och kommunen 
presenterar tidplaner 
för när LKAB behöver 
köpa fastigheter och 
hur länge det går att 
bo kvar i påverkade 
områden.

2032
Förändring 
fram  
till 2032
Enligt samarbets-
avtalet avvecklas 
Malmberget i flera 
etapper fram till 
2032. 

2016

Ersättnings-
regler
LKAB presenterar 
riktlinjer för ersätt-
ning till fastighetsä-
gare, verksamheter 
och hyresgäster. 

2016
Husflytt 
LKAB inleder en gigantisk 
husflytt där 30 kulturbygg-
nader flyttas på trailer till 
Koskullskulle. Totalt flyttas 
86 lägenheter. 

2017
Nytt område  
på Repisvaara  
De första familjerna 
flyttar in i sina nya hus 
på området Repisvaara. 
Totalt bygger LKAB över 
tusen nya bostäder i 
området.

2017

Byggboom
Hittills har det 
byggts över 400 
nya bostäder inom 
Kiruna kommun i 
samband med sam-
hällsomvandlingen. 

2018

Nytt stadshus
Kirunas nya stadshus, 
Kristallen, invigs. Det 
är den första byggna-
den som står klar i nya 
centrumkärnan. 

2035

Kirunagruvans 
huvudnivå 
 utbruten
Samhällsomvandlingen 
beräknas pågå till 2035  
då nuvarande huvudnivå  
är utbruten.

2018
Byggrusch  
Totalt påbörjas  
byggnation av ytter-
ligare 600 bostäder.



Malmfälten och LKAB   
tillsammans in i framtiden
 



S
amhällena i Malmfälten 
och LKAB har levt sida vid 
sida i över 125 år. Järnmal-
men och gruvdriften har 

lagt grunden för goda samhällen. 
Om LKAB ska fortsätta skapa 

välstånd genom att erbjuda jobb, 
betala skatter och vara en aktiv 
medspelare i samhället måste vi i 
framtiden bryta den järnmalm som 
ligger under marken där samhäl-
lena idag är placerade. Därför 
krävs en samhällsomvandling.

Detta är inget nytt. Historiskt  
sett har det inneburit att Kiruna  
och Malmberget har förändrats i 
omgångar när bebyggelse har 
omvandlats till industriområde.

Visionen är att det ska finnas ett brett utbud av bostäder 
av blandad karaktär i framtidens samhällen.
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LKAB:s överlevnad är beroende av att cirka 5 000 bostäder och 
700 000 kvadratmeter bostads- och lokalytor i centrala delar  
av Kiruna och Malmberget undan för undan flyttas. Det innebär  
att nästan 10 000 personer behöver flytta, ungefär en fjärdedel  
av Malmfältens befolkning. Denna process är nu i full gång och 
flera hundra familjer har redan flyttat till sitt nya boende.  

År 2015 beslutade LKAB:s styrelse hur LKAB i fortsättningen 
ska ersätta fastighetsägare, boende och näringsidkare som 
påverkas av flytten.

Att flytta är en stor omställning som är svår att mäta i pengar.  
Vi har full respekt för att rationella argument möter känslor och  
vi vill göra vårt yttersta för att göra rätt för oss. Du som berörs 
kommer därför att kompenseras. I den här broschyren får du  
veta hur.

Förhoppningsvis upplever du att LKAB:s erbjudande är attrak-
tivt och att det skapar möjligheter för framtiden – men beslutet  
är helt upp till dig.  

Tillsammans kan vi – invånarna, näringslivet, kommunerna  
och LKAB – genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt 
och hållbart sätt. Bara tillsammans kan vi utveckla dagens och 
morgondagens samhällen.
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  Det bästa med den 
nya lägenheten är 
bekvämligheterna.

När lägenheterna på Kaserngatan  
i Kiruna stod klara tog paret Esko 
chansen att flytta till ett modernt 
boende.

– Det är en omställning, men vi  
trivs här, säger Owe Esko.    

För ett par år sedan började LKAB 
Fastigheter att bygga ett flertal hus 
på det nya bostadsområdet vid 
gamla Jägarskolan i Kiruna. Under 
2016 stod sexton lägenheter inflytt-
ningsklara. 

Eftersom huset på Skolgatan, där 
Owe och Kathrin Esko tidigare bodde 
berörs av samhällsomvandlingen, tog 
LKAB kontakt med Owe och Kathrin  
och erbjöd dem att flytta till en ny  pro - 
ducerad lägenhet på Jägarskolan. 

– Vi var inte tvingade att flytta redan 
nu, men vi passade på när vi erbjöds 

 en nyproducerad lägenhet, säger  
Owe Esko. 

Owe och Kathrin erbjöds en lägenhet 
på Kaserngatan och i januari 2017 gick 
flyttlasset. Owe beskriver den nya 
lägenheten som ljus, med ”alla 
moderniteter”. 

– Den är väldigt ljus, speciellt när 
vårsolen börjar göra intrång. Då får  
man reglera med persiennerna. Men  
att det är ljust ska man ju inte klaga på. 
Det bästa med den nya lägenheten är 
bekvämligheterna, som att den är 
lättskött och att det finns en bastu, 
berättar Owe.

Dessutom uppskattar de den öppna 
planlösningen.

– Planlösningen är inte som den vi 
hade tidigare, med separat kök och 
vardagsrummet intill. En av många 
fördelar med nya bostaden är att det  

är bättre kontakt mellan köket och 
eventuella gäster i vardagsrummet.

En annan fördel med det nya 
området är att det är mindre trafik.

– Vi hörde trafikbuller från både 
Hjalmar Lundbomsvägen och 
Skolgatan tidigare. Det är betydligt 
tystare här.

Efter att ha bott i lägenheten ett par 
månader känner de att de har kommit 
iordning ordentligt.

– Det är klart att det är en omställ-
ning att flytta, speciellt när man är äldre. 
Vi bodde ett tjugotal år på Skolgatan och 
hade en jättefin lägenhet, men här trivs 
vi. Vi har upptäckt att det inte är så långt 
från stan heller när man är ute och 
promenerar, säger Owe.

 



Så här ersätter vi dig  
som är hyresgäst    

Nya lägenheter byggs i Malmfälten.

Du som hyr en lägenhet kompenseras så  
som det beskrivs här. Målet är naturligtvis att  
kompensationen ska vara så rättvis som möjligt.  

 



När det börjar bli dags att flytta kommer du att bli 
kontaktad av din hyresvärd. Det är viktigt att du får 
tid att fundera över ditt framtida boende och att du, 
tillsammans med din hyresvärd, kommer fram till 
en lösning som passar just dig.  

Som hyresgäst blir du kompenserad i tre steg:
• Erbjudande om en ny hyresrätt.
• Flyttersättning. 
• Hyrestrappning, om du flyttar in i en  

nyproducerad lägenhet.

Inför flytt 
Din hyresvärd får två val av LKAB. Denne kan 
antingen kompenseras med ett ersättningshus 
eller med en summa pengar. I de fall din hyresvärd 
väljer ett nytt hyreshus som ersättning kan du få 
erbjudande om att flytta med din hyresvärd. Då bor 
du kvar i din nuvarande lägenhet tills dess att det 
nya hyreshuset står inflyttningsklart. 

Om din hyresvärd istället väljer att bli kompen-
serad genom pengar blir LKAB Fastigheter din nya 
hyresvärd.

Din hyresvärd kommer att informera dig om 
vilka alternativ du har i god tid innan fastigheten  
du bor i säljs till LKAB.

Har du redan LKAB Fastigheter som hyres - 
värd sköts dialogen mellan dig och bostadsför-
medlingen.

 

Trappning av hyran  
Om du flyttar till en nyproducerad lägenhet med 
högre standard och funktionalitet, och därmed  
får en högre månadshyra, kommer din hyra att 
trappas upp. 

Hyran trappas då upp under totalt sju års tid.  
Du behåller din nuvarande hyresnivå under det  
första året. Därefter ökar hyran successivt under  
de kommande sju åren. Från och med år nio betalar 
du sedan full hyra. Samtliga hyresgäster oavsett 
hyresvärd omfattas av hyrestrappningen. 

På sidan 8 kan du läsa mer om hyrestrapp-
ningen. 

Flytt till ny lägenhet 
När det är dags att flytta till din nya lägenhet 
 kompenseras du genom flytthjälp eller en  
flytt ersättning, som ska täcka kostnader för  
bland annat adressändring och transporter.  
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Om du flyttar in i en nyproducerad 
lägenhet som har högre standard 
och därmed högre hyra kommer 
din hyra att succesivt trappas upp.  

Hyrestrappningen innebär att hyran succes-
sivt trappas upp under en sjuårsperiod. För-
utsatt att du flyttar in i en lägenhet som har 
samma storlek, så behåller du din nuvarande 
hyra under det första året. Under de följande 
sju åren kommer din hyra att stegvis trappas 
upp. Du betalar full hyra först under det 
nionde året. 

Du får även en trappning av hyran om du 
flyttar till en större eller mindre nyproducerad 
lägenhet. Då kommer hyrestrappningen att 
utgå från vad motsvarande lägenhet kostar  
i ditt nuvarande hyreshus. Observera att den 
som flyttar till äldre bostadsbestånd inte får 
trappning av hyran, oavsett om lägenhetens 
storlek förblir densamma eller förändras. 

 

Ett exempel 
Du flyttar från fyra rum och kök till en 
ny producerad lägenhet med tre rum och kök. 
Under det första året i den nya lägenheten 
betalar du en månadshyra som motsvarar 
kostnaden för tre rum och kök i ditt nuva-
rande hyreshus.   

Personlig trappning  
Trappningen är knuten till dig som flyttat till 
följd av samhällsomvandlingen och följer inte 
med dig om du frivilligt väljer att flytta till en 
annan lägenhet under trappningsperioden. 
Flyttar du vidare så kommer lägenheten att 
hyras ut med full hyra till nästkommande 
hyresgäst.

Du omfattas av hyrestrappningen oavsett 
vilken hyresvärd du har. Detta ger dig möjlig-
het att byta till ett modernt och nybyggt 
boende med högre standard.

Flyttar du till en nyproducerad 

hyresrätt kompenseras du 

med hyrestrappning. 
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Så här går det till när hyran trappas 



6 250  
kr/mån

6 640 
kr/mån

7 030 
kr/mån

7 420 
kr/mån

7 810 
kr/mån

8  200 
kr/mån

8 590 
kr/mån

8 980 
kr/mån

–3 125 kr –2 735 kr –2 345 kr –1955 kr –1 565 kr –1175 kr –785 kr –395 kr 0 kr

9 375 
kr/mån

år 1 år 2 år 3 år 4 år 7år 5 år 8år 6 år 9

Rabatt i 
procent:

Hyra:

Rabatt i kronor:

100% 87,5% 62,5%75% 50% 37,5% 25% 0%

Befintlig hyra  6 250 kr/mån    ( hyresnivå 1 000 kr/kvm )
Nyproduktionshyra  9 375 kr/mån     ( hyresnivå 1 500 kr/kvm )*

Exempel 3:a på 75 kvm

* Eventuella årliga hyreshöjningar tillkommer

12,5%
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En flytt innebär en stor omställning. Beroende på var inom det påverkade området din 
hyresrätt ligger ser tidsperspektivet olika ut. Tidplanen bygger dels på de prognoser som 
görs för markrörelser orsakade av gruvan och dels på behovet av att utveckla nya delar av 
samhällena. Du och din hyresvärd lägger tillsammans upp en tidplan som passar just dig. 

I god tid innan försäljningen av fastigheten  
sker till LKAB och innan gruvbrytningen 
på verkar nuvarande bebyggelse kommer du 
att få information om när i tiden du påverkas  
av samhällsomvandlingen. 

Vi förstår att du har många frågor. Vi ska 
svara så gott vi kan på funderingar som vid 
 vilken tidpunkt du påverkas, vart du kan flytta 
och hur flytten ska gå till. Däremot kan det 
många gånger vara svårt att erbjuda raka och 
enkla svar eftersom LKAB inte styr över hela 
omvandlingen och det är många parter  
inblandade.

Öppenhet, tillgänglighet och en ständigt 
pågående dialog är därför, som vi ser det,   
helt avgörande för att vi ska kunna mötas  
i samförstånd. 

 

Din hyresvärd kan kompenseras på två sätt  
av LKAB - antingen med ett ersättningshus 
eller med pengar. Förloppet ser olika ut för dig 
som hyresgäst beroende på vilket alternativ 
din hyresvärd väljer. 

I de fall din hyresvärd väljer ett nytt hus som 
ersättning kan du få erbjudande om att flytta 
med till en lägenhet i det nya hyreshuset. Då 
bor du kvar tills dess att det nya hyreshuset 
står inflyttningsklart. Om din hyresvärd istället 
väljer pengar blir LKAB Fastigheter din nya 
hyresvärd.

Har du redan LKAB Fastigheter som hyres-
värd sköts dialogen mellan dig och bostads-
förmedlingen.

Information till dig 
som berörs

1

Ny hyresrätt  

2

1010

Flytt – steg för steg



Erbjudandet 
 – ett val för din framtid 

3

Flyttersättning

 4

Du kommer att få erbjudande om en ny hyresrätt,  
flyttersättning och eventuellt en trappning av hyran. 

Om du flyttar till ett nyproducerat bostadsbestånd  
följer dessa steg: 
• Du får erbjudande om ny lägenhet. 
• Du gör ditt val.   
• Nytt hyresavtal tecknas. 
• Du övertar nycklarna till din nya lägenhet och lämnar 

åter nycklarna till din nuvarande lägenhet. 
• Om du flyttar till en lägenhet som är lika stor som den 

du har idag, behåller du din nuvarande hyresnivå under 
det första året. Därefter höjs din hyra succesivt under 
sammanlagt sju år. 

• Om du flyttar till en större eller mindre lägenhet betalar 
du istället en månadshyra som motsvarar kostnaden 
för en lika stor lägenhet i ditt nuvarande hyreshus. 
 Därefter höjs din hyra succesivt under sammanlagt  
sju år. 

Om du flyttar till ett äldre bostadsbestånd följer dessa steg: 
• Du får erbjudande om ny lägenhet. 
• Du gör ditt val.   
• Nytt hyresavtal tecknas. 
• Du övertar nycklarna till din nya lägenhet och lämnar 

åter nycklarna till din nuvarande lägenhet. 
• Du betalar ordinarie hyresnivå från år ett.

Vid flytten kompenseras du med flytthjälp alternativt  
en flyttersättning som ska täcka kostnaderna för bland 
annat adressändring och transporter. 

LKAB bekostar sex månadshyror alternativt tre 
månads hyror inklusive ombesörjd flytt. 

1111



Kom ihåg att dialogen framförallt 
sker mellan dig och din hyresvärd. 
Kontakta gärna din hyresvärd vid 
frågor. 

När din hyresvärd har sålt hyres-
huset till LKAB betyder det inte att du 
måste flytta direkt. Du kommer att få 
olika valmöjligheter beroende på hur 
din hyresvärd väljer att göra med sin 
fastighetsverksamhet i framtiden. 
Din hyresvärd kommer att förse dig 
med mer information.    

Fundera över ditt framtida boende 
Det är bra att vara förberedd – börja gärna fundera 
på vilken framtida hyresrätt som skulle passa dig 
bäst - då har du störst chans att snabbt få svar på 
dina frågor. Vill du ha samma storlek eller vill du 
byta till en större eller mindre lägenhet?  
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Får jag flytta med min hyresvärd? 
LKAB:s förhoppning är att du som hyresgäst följer med 
din hyresvärd i de fall denne väljer ett ersättningshus. 

Får jag behålla samma hyresnivå om min hyresvärd 
väljer ett ersättningshus? 
Om din hyresvärd väljer ett nyproducerat ersättningshus 
kommer de nya hyrorna att bli högre. Däremot erbjuder 
LKAB alla hyresgäster oavsett hyresvärd en hyrestrapp-
ning i totalt sju år. Läs mer på sidan 8.  

Erbjuds trappning av hyran i både nyproducerade  
och äldre lägenheter? 
Nej, bara om du flyttar till en nyproducerad lägenhet.

Hur många år trappas hyran? 
Under sju år. I de fall du flyttar till en lika stor lägenhet 
som den du bor i idag behåller du din nuvarande hyres-
nivå under det första året. Om du däremot väljer att flytta 
till en större eller en mindre lägenhet betalar du istället 
en månadshyra som motsvarar hyran för en lika stor 
lägenhet i ditt nuvarande hyreshus. Du betalar full hyra 
först under det nionde året.  

Följer hyrestrappningen med om jag flyttar vidare  
efter något år? 
Nej, trappningen är knuten till dig som hyresgäst och  
till ersättningslägenheten. 

Vart kan jag flytta? 
Det beror dels på vad din hyresvärd väljer för typ av 
ersättning och dels på de val du gör avseende ditt nya 
boende. LKAB bedömer att det kommer att finnas både 

nyare och äldre bostadsbestånd att flytta till, i olika stor-
lekar och med olika standard, inom opåverkade bostads-
områden samt inom utvecklingsområden.  

Är hyran högre i nya lägenheter? 
I nyproducerade lägenheter är kvadratmeterpriset 
högre än i äldre bostäder, vilket bidrar till att hyran blir 
högre i nya hus. Det beror på att de nya husen har en 
högre standard och mer funktionalitet.  

Kan jag få tillgång till äldre lägenheter med lägre hyra?
Det beror på vad din hyresvärd har för fastighetsbestånd. 
LKAB:s förhoppning är att det ska finnas både nyare och 
äldre lägenheter att välja mellan, men för att ha möjlighet 
att erbjuda både och krävs det att det byggs nytt. Då får  
vi en rotation i bostadsköerna så att äldre bestånd blir 
lediga.

Får jag byta storlek på min nuvarande lägenhet? 
Tillsammans med din hyresvärd kommer du att kunna 
diskutera de boendealternativ som finns tillgängliga  
inom hyresvärdens bestånd.  

Kan jag välja en ekonomisk kompensation 
istället för en ny hyresrätt? 
Nej, du kan inte välja att kompenseras ekonomiskt i och 
med att du hyr din bostad och inte äger den. 

Vad händer om jag inte vill flytta? 
Då kommer gruvans intresse av att få tillgång till marken 
att ställas mot den enskildes intresse av att bo kvar.
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Frågor och svar



Med planering och framförhållning skapar  
vi de bästa förutsättningarna för att besvara 
dina frågor och funderingar.  

1.   Kontakta i första hand din hyresvärd vid 
frågor. Dialogen om ditt framtida boende 
sker framför allt er emellan. 

2.   Vid övriga frågor om samhällsomvand-
lingen är du naturligtvis välkommen att 
kontakta LKAB.

 Vill du veta mer?  
Besök samhallsomvandling.lkab.com
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Välkommen med dina frågor



Ersättningshus 
Din hyresvärd får erbjudande om ett nybyggt  
hyreshus av LKAB.

Fastighetsägare
En fastighetsägare är den eller de personer som är 
registrerade i fastighetsregistret som lagfaren ägare. 
Lagfarten är ett bevis om vem som är antecknad som 
ägare till fastigheten.

Flyttersättning 
En summa pengar som ska täcka omkostnader vid 
flytt till ny lägenhet alternativt flytthjälp, vilket inne-
bär att LKAB anlitar en flyttfirma som hjälper dig.

Hyrestrappning 
En succesiv höjning av hyran i nyproducerade  
lägenheter. 

Hyresrätt
En bostad som hyresgästen inte äger själv, men  
som denne varaktigt nyttjar genom att hyra den  
av en hyresvärd.  

Hyresvärd
Person som hyr ut en bostadslägenhet. 

Hyreskontrakt 
Ett avtal mellan hyresvärd och hyresgäst. 

Samhällsomvandlare
LKAB:s personal som arbetar med fastighetsköp  
och flytt.
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Samhällsomvandlingen i Kiruna och Malmberget innebär att ett 
stort antal fastigheter måste flytta för att LKAB ska ha möjlighet 
att fortsätta bryta järnmalm i området. Ungefär 5 000 bostäder 
och 700 000 kvadratmeter bostads- och lokalytor kommer  
att påverkas. Nästan 10 000 personer – cirka en fjärdedel av 
Malmfältens befolkning – kommer att behöva flytta. Samhälls-
omvandlingen beräknas pågå minst till och med år 2035, då 
nuvarande huvudnivåer kommer att vara utbrutna.

Om samhällsomvandlingen  
i Kiruna och Malmberget

Följ utvecklingen
samhallsomvandling.lkab.com

#flyttakiruna
#flyttamalmberget
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Illustratör: E. Anttila. Bild: White Arkitekter AB. Foto: Fredric Alm, Daniel Olausson.  

Tryck: Luleå Grafiska AB. November 2018.



 
TILL DIG SOM ÄR  

HYRESGÄST 

LKAB, BOX 952, 971 28 LULEÅ
www.lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineral-
koncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm 
för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår 
affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa,  
resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. 
 Koncernen, som omsatte drygt 23 miljarder kronor 2017  
och har cirka 4 100 anställda i 13 länder, rymmer även  
industri mineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster  
och fastighetsbolag. 


