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LKAB, czyli Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag jest 
spółką akcyjną, należącą obecnie do państwa szwedzkie-
go i założoną w 1890 r. z myślą o eksploatacji złóż rudy 
żelaza. Spółka dostarcza surowiec między innymi do huty 
żelaza SSAB w mieście Luleå, a także na eksport. Obec-
nie spółkami-córkami LKAB są: MTAB, Minelco, Wassara, 
FAB i KGS. Linia kolejowa wykorzystywana do przewozu 
rudy z kopalń LKAB do portów Narwik i Luleå nazywa się 
Malmbanan, czyli Kolej Rudowa (zwana inaczej Czerwona 
Kolej – żelazo występuje w przyrodzie jako tlenek, czyli 
rdza o czerwonej barwie). 

Eksploatacją złóż rudy żelaza w okolicach Kiruny interesowano 
się już w połowie XVII w. Wtedy powstały pierwsze kopalnie od-
krywkowe w Svappavaarze. Natomiast w okolicach Kiruny odkryto 
złoża rudy żelaza wysokiej jakości znajdujące się w jednym 
z pasm górskich. Pokłady rudy odkryto także w okolicach Gälliva-
re, jednak problemem pozostawał transport surowca o stosunko-
wo dużej masie właściwej. Początkowo korzystano z wozów pro-
wadzonych przez konie lub renifery, co na dalekim pustkowiu 
szwedzkiej Północy było dość kosztowne. W 1865 r., z zaangażo-
waniem kapitału angielskiego, zaprojektowano system kanałów, 
prowadzących z kopalni do rzeki Lule, wpadającej do Zatoki Bot-
nickiej. Zaplanowano także budowę portu w Rallarkyrkogården, 
gdzie zamierzano przeładowywać rudę z rzecznych barek na statki 
pełnomorskie. Jednak wskutek kłopotów finansowych ów system 
kanałów nie został ukończony. 

Linia kolejowa 
Wzdłuż tej drogi wodnej powstała późniejsza linia kolejowa Luleå 
– Kiruna: wprawdzie koncesja na jej budowę (Gällivare – Töre – 
Zatoka Botnicka) została wydana już w 1847 r., jednak budowa 
linii kolejowej rozpoczęła się dopiero w 1882 r., także z udziałem 
kapitału angielskiego. Zbudowano linię biegnącą z Malmberget 
do portu Svartön w Luleå w latach 1884–1888. Jednak koszty 
eksploatacji linii kolejowej w tak trudnych terenach były wysokie 
i w 1891 r. tę linię kolejową przejęło państwo szwedzkie. W tym 
samym roku uruchomiono, równolegle z przewozami towarowy-
mi, także pociągi pasażerskie. W 1898 r. porozumiano się z za-
chodnim sąsiadem – Norwegią w kwestii transportu rudy żelaza 
koleją do portu nad Morzem Norweskim, Victoriahavn (w 1898 r. 
zmienionym na Narwik). Miało to duże znaczenie, ponieważ cie-
pły prąd morski – Golfsztrom powoduje, że woda w porcie w Na-
rwiku nie zamarza w zimie, w przeciwieństwie do portu w Luleå 
nad Zatoką Botnicką. Linię kolejową Kiruna – Narwik ukończono 
w listopadzie 1902 r. Dodatkowo, w 1894 r. na stacji Boden, od-
dalonej o 36 km od wybrzeża morskiego, linia Malmbanan otrzy-
mała połączenie z siecią kolei szwedzkich (SJ). 

W 1890 r. powstała spółka Luossavaara-Kiirunavaara Aktie-
bolag (LKAB), a rok później Gällivare Malmfält Aktiebolaget 
(AGM), przy czym AGM została przejęta przez LKAB w 1907 r. 
Linię kolejową Gällivare – Kiruna ukończono z pomocą finansową 
rządu Szwecji w 1899 r.

Początkowo do prowadzenia pociągów używano parowozów, 
przy czym ze względu na dużą masę pociągu, każdy skład był 
prowadzony przez 2–3 lokomotywy, przeważnie serii Ma/Mb, lub 

Lokomotywy IORE 109 „Abisko” i 110 „Björkliden”, Kopparåsen (17.04.2005 r.) Fot. Jakob Ehrensvärd
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między Abisko i Riksgränsen mocniejsze – serii 
R-1908 (te ostatnie wprowadzono do eksploatacji 
w 1908 r.). Opanowanie technologii budowy lokomo-
tyw elektrycznych, które charakteryzowały się większą 
mocą od parowozów, a także bezproblemowo mogły 
pracować w trakcji wielokrotnej (w przeciwieństwie do 
parowozów), skutkowało decyzją o elektryfikacji linii 
w 1915 r. napięciem 16 kV 15 Hz (w 1923 r. przyjęto 
jako standard dla SJ napięcie 15 kV 16,7 Hz). Była to 
pierwsza w Szwecji elektryfikacja linii kole jowej. 

Jako pierwsze wprowadzono lokomotywy o mocy 
657 kW z napędem wiązarowym (ślepy wał napędzają-
cy osie za pośrednictwem wiązarów), które mogły pro-
wadzić pociągi o masie 1900 t, zbudowane przez firmy 
ASEA i Siemens w 1914 r. dla SJ (serie Ob i Oa). Mo-
gły one prowadzić pociągi złożone z 40 wagonów 
z prędkością 30 km/h. Dla porównania, parowozy pro-
wadziły 28-wagonowe pociągi z prędkością 10 km/h. 
Przez krótki czas na linii Malmbanan pracowały loko-
motywy serii Oe i Of, które eksploatowano do czasów 
dostarczenia serii Dm. Koleje norweskie NSB zakupiły 
w konsorcjum firm: Thune, Hamar, Jernstøberi, Sie-

długi tunel przez pasmo górskie Nuolja między Abisko i Björkli-
den w pobliżu granicy szwedzko-norweskiej. W drugiej połowie 
lat 90. XX w. linię zmodernizowano, zwiększając nacisk na oś do 
30 t i dokonując zakupów nowoczesnego taboru – lokomotyw du-

Schemat linii kolejowej Malmbanan

mens i AEG 10 szt. dwuczłonowych lokomotyw serii El 3 i 5 szt. 
serii El 4, zbudowanych w latach 1925–1929. Pierwsza seria 
miała układ osi 1’C+C1’, masę 138,3 t, długość 21,1 m i rozwi-
jała prędkość do 60 km/h. Natomiast drugą serię zbudowano 
w firmach NEBB, Thune i Hamar – każda lokomotywa miała dłu-
gość 19,6 m, masę 134,5 t i moc 2088 kW. Obie serie wycofano 
z ruchu do 1967 r. Wprowadzenie serii lokomotyw Dm w latach 
50. XX w., zwiększenie nacisku na oś do 25 t oraz zastosowanie 
wagonów czteroosiowych zamiast trójosiowych pozwoliło zwięk-
szyć masę pociągów do 3000 t, a z wprowadzeniem serii Dm3 
– do 5000 t.

W 1964 r. dobudowano 40 km odcinek z dzielnicy Kiruny, 
Råtsi na wschód do Svappavaara, gdzie rozpoczęto eksploatację 
nowych złóż rudy. Wraz z kryzysem gospodarczym 1983 r. 
i zmniejszeniem popytu na rudę linię tę czasowo zamknięto 
(obecnie ponownie jest eksploatowana). W 1990 r. zbudowano 

Stacja kolei LKAB w Kirunie (29.06.2006 r.) Fot. Petr Štefek

Lokomotywownia operatora MTAB w Kirunie (29.06.2006 r.) Fot. Petr Štefek



4/201138

żej mocy i wagonów o powiększonej ładowności. Modernizację 
odcinka wschodniego ukończono w 2000 r., natomiast zachod-
niego – w 2007 r. 

Linia Kolei Rudowej jest także wykorzystywana w ruchu pasa-
żerskim, jednak ma ona znaczenie marginalne w porównaniu 
z transportem rudy, chociaż tereny Laponii są atrakcyjne pod 
względem turystycznym, w szczególności Abisko (park narodo-
wy), Björkliden i Riksgränsen, znajdujące się w Szwecji i Norwe-
gii. Do Narwiku docierają między innymi 1–2 nocne pociągi 
ze Sztokholmu (czas jazdy jest nieznacznie krótszy niż doba; 
w 1903 r. czas przejazdu „Lapońskiego Ekspresu” wynosił 
48 godz.), jeden z Göteborga oraz lokalne pociągi Luleå–Kiruna–
Narwik. Ponieważ Narwik ma połączenie z siecią NSB tylko za 
pośrednictwem sieci SJ, pociągi pasażerskie do Narwiku są 
w większości obsługiwane taborem SJ. Operatorem w latach 
2000–2003 był Tågkompaniet, do 2008 r. – Connex, a obecnie 
ponownie SJ.

W 1984 r. koleje szwedzkie (SJ) wydzieliły ze swych struktur 
spółkę odpowiedzialną za kolej Malmbanan. Równocześnie SJ 
i LKAB uzgodniły, że zostaną zmniejszone opłaty za transport  
rudy żelaza po stronie szwedzkiej o 50%. W 1995 r. ustalono,  
że powstanie spółka Malmtrafik AB (MTAB) oraz Malmtrafikk Nor-
ge AS (MTAS), zajmujące się eksploatacją szwedzkiego i norwe-
skiego odcinka linii. Rok później obie spółki połączono w hol-
ding. Spółka MTAS odkupiła od kolei norweskich (NSB) 
lokomotywy serii El 12, spalinowe lokomotywy manewrowe (serii 
T44 i T46) i około 300 wagonów serii UAD i Uadp. Podobnie po-
stąpiła spółka MTAB, wykupując od kolei szwedzkich (SJ) loko-
motywy serii Dm/Dm3, lokomotywy manewrowe (serii T44 i T46) 
i około 600 wagonów serii Uadp i UAD. Natomiast na początku 
2000 r. utworzono jedną spółkę, zajmującą się eksploatacją kolei 
Malmbanan. Równocześnie zamówiono w koncernie Adtranz (ob. 
Bombardier) nowe lokomotywy elektryczne serii IORE, które po-
czątkowo zastąpiły serię El 12 (koniec eksploatacji tej serii przy-
padł na 1992 r.) i El 15, natomiast w 2004 r. sześć lokomotyw 
serii El 15 sprzedano szwedzkiemu operatorowi Hector Rail AB, 
który oznaczył je jako serię 161 i nadał numerację 101–106. Są 
to lokomotywy wyprodukowane w 1967 r. przez firmę ASEA, 
o układzie osi Co’Co’, długości 19,8 m, mocy 5400 kW, masie 
132 t, sile pociągowej 420 kN i prędkości maksymalnej 
120 km/h. Lokomotywy manewrowe są używane na stacjach Ki-
runa, Svappavaara, Malmberget i Narwik. 

Masa rudy żelaza, transportowana rocznie linią, wynosi 
15 mln t w kierunku zachodnim (Kiruna – Narwik) i 7 mln t w kie-
runku wschodnim (Gällivare – Luleå). W rekordowym czasie wy-
dobywano 30 mln t rudy (1974 r.), a w czasie kryzysu lat 80. 
XX w. zaledwie 8 mln t (1983 r.). Czas przejazdu linią trwa około 
5,5 godz.

Linia ta jest uważana za jedną z najpiękniejszych w Szwecji 
– latem można podziwiać dziewiczą przyrodę podczas dni polar-
nych, a zimą teren jest atrakcyjny dla narciarzy. Linia ta na terenie 
Norwegii (Riksgränsen – Narwik) jest zwana Ofotbanen. 

Parametry techniczne linii 
Szerokość toru 1435 mm
Długość linii Luleå – Riksgränsen 398 km, tor pojedynczy, 
  zelektryfikowany napięciem  
  15 kV 16,7 Hz
System bezpieczeństwa ruchu blokada liniowa i system ATC
Maksymalny nacisk na oś 30 t
Maksymalne pochylenie 10–15‰
Minimalny promień łuku 300 m
Liczba zwrotnic na torach 116/84/37
głównych/dodatkowych/bocznych
Liczba stacji 46 + 5
Liczba mijanek 47
Liczba przejazdów kolejowych  21 z zaporami
  11 z półzaporami
  9 bez rogatek z sygnalizacją  
  świetlną i dźwiękową
Najważniejsze stacje Kiruna, Gällivare, Luleå
  (13 stacji może przyjąć   
  pociągi długości do 750 m)
7 rowów przy torach gromadzących (odprowadzających) wodę
722 przepustów (w tym 658 kamiennych)
45 sygnalizatorów
30 sygnalizatorów typu 59
11 sygnalizatorów typu Skruv / Björnlunda
3 sygnalizatory typu 85
1 sygnalizator typu El 
Liczba mostów  114
 w tym stalowych/dodatkowych 12/12
Liczba tuneli  3
Prędkość maksymalna
 pociągów pasażerskich 135 km/h
 pociągów towarowych 60/70 km/h
 (pustych/załadowanych)
Szyny UIC60 i starsze – BV50
Podkłady betonowe lub drewniane,  
  rozstaw co 0,5–0,65 m
Liczba osłon antylawinowych 14, zbudowanych między  
  stacjami Björkliden   
  i Riksgränsen
Zasilanie 2 systemy sieci trakcyjnej  
  napowietrznej, AT (zasilanej  
  z autotransformatorów) i BT. 

Wydajniejszy jest system AT, który redukuje straty energii. 
System BT jest zamontowany na odcinku Kiruna – Riksgränsen, 
AT – Kiruna – Boden. Na odcinku Constance – Björkliden sieć 
trakcyjna jest zasilana z systemu dwu- lub trójfazowego o napię-
ciu 10 kV, natomiast prąd jest dostarczany z elektrowni Banver-Port w Narwiku (30.06.2006 r.) Fot. Petr Štefek



394/2011

ket. Odcinek Björkliden – Riksgränsen jest zasilany przez lokalne-
go dostawcę prądu. 

Ciekawostki
W 1940 r. port w Narwiku stał się obiektem walk pomiędzy brytyj-
ską marynarką wojenną, która zablokowała port, chcąc uniemożli-
wić transport rudy, a wojskami niemieckimi, dążącymi do odzyska-
nia kontroli nad portem i nieskrępowanego importu rudy żelaza do 
niemieckich hut.
W latach 1907–1958 funkcjonowały w Kirunie tramwaje (dla pra-
cowników LKAB przejazdy były darmowe), po czym zastąpiono je 
komunikacją autobusową.

Tabor
Ze względu na parametry techniczne linii, a także warunki klima-
tyczne, tabor eksploatowany na linii Malmbanan jest specjalnie 
zaprojektowany. Lokomotywy cechują się dużą mocą, a linia du-
żymi naciskami na oś. 

Seria Dm2/Dm3
Pojazdy serii Dm2/Dm3 są lokomotywami elektrycznymi kolei 
szwedzkich (SJ), później Malmtafik & Kiruna (MTAS) i zostały 
przeznaczone do prowadzenia pociągów na linii Malmbanan 
w Szwecji i Ofotbanen w Norwegii. W latach 1953–1971 wypro-
dukowano 39 lokomotyw serii Dm oraz 19 lokomotyw serii Dm3, 
różniących się od poprzedniczek dodaniem członu środkowego 
w celu zwiększenia mocy pojazdu. Podobnych 12 lokomotyw wy-
produkowano w latach 1954–1957 także dla kolei norweskich 
(NSB), które oznaczyły je jako El 12. Producentem wszystkich 
serii był szwedzki koncern ASEA. Cechą charakterystyczną całej 
rodziny Dm było przeniesienie napędu z silnika trakcyjnego po-
przez ślepy wał i wiązary na koła lokomotywy (układ osi 1’D+D1’ 
lub 1’D+D+D1’).

Pierwsze 24 lokomotywy serii Dm (pojazdy dwuczłonowe) 
dostarczono w 1953 r. Dodatkowo, w 1960 r. SJ zamówiły kolej-
ne 15 szt. podobnych lokomotyw. Pojazdy z drugiej serii miały 
silniki o zwiększonej mocy, a 5 lokomotyw z pierwszej dostawy 
przebudowano. Dwuczłonowe lokomotywy mogły prowadzić po-
ciągi o masie 3400 t, co jednak było niewystarczające, zatem SJ 
zamówiły w latach 60. XX w. 19 lokomotyw trójczłonowych, które 
zostały oznaczone jako seria Dm3. Wzmocnione lokomotywy mo-
gły prowadzić pociągi o masie 5400 t (koleje norweskie zamówi-
ły także podobne lokomotywy oznaczone jako El 12). Po 1979 r. 
część z nich została zmodernizowana, w tym kabiny maszynisty, 
a same lokomotywy pracowały znacznie ciszej. Wtedy zmieniono 
oznaczenie serii Dm na Dm2. 

W latach 80. XX w. część lokomotyw serii Dm została prze-
niesiona w inne miejsca na sieci SJ do Bergslagen, gdzie prowa-
dziły pociągi towarowe na linii Gävle – Borlänge do połowy lat 
90. XX w. Natomiast po linii, dla której zostały zbudowane, kur-
sowały w latach 2000–2004, gdy wraz z dostawą zamówionych 
u Bombardiera lokomotyw serii IORE zostały wycofane z ruchu, 
podobnie jak seria El 12 kolei NSB. Serię Dm3 planuje się wyco-
fać z eksploatacji w latach 2010–2011, gdy zastaną dostarczone 
wszystkie lokomotywy serii IORE do łącznej liczby 26 dwuczłono-
wych pojazdów. Dane techniczne serii Dm2 (El 12)/Dm3 podano 
w tabeli 1.

Pociąg operatora Veolia Transport prowadzony lokomotywą Rc6 1330 na stacji Kiru-
na C (1.09.2007 r.) Fot. Kajetan Steiner

Lokomotywa manewrowa T44-6 MTAB podczas pracy na stacji w Kirune – zwraca 
uwagę sprzęg SA-3 zamontowany w lokomotywie (1.09.2007 r.) Fot. Kajetan Steiner

Tabela 1
Dane techniczne serii Dm2 (El 12)/Dm3 

Seria SJ (NSB) Dm2 (El 12)/Dm3 

Producent   ASEA 

Lata produkcji  1953–1971 

Liczba wyprodukowanych sekcji pojazdów 97 sekcji, w tym 20 Dm+Dm  
 19 Dm+Dm+Dm 

Układ osi  Dm2/El 12 1’D+D1’    
 Dm3 1’D+D+D1’  

Średnica kół   1530 mm

Długość całkowita  Dm 25 100 mm   
 Dm3  35 250 mm

Masa całkowita  Dm2, El 12 190 t    
 Dm3 273,2 t

Napięcie  15 kV 16,7 Hz 

Prędkość maksymalna   75 km/h 

Moc całkowita  Dm2/El 12 4800 kW (2×2400 kW)  
 Dm3 7200 kW

Maksymalna siła pociągowa Dm2/El 12 620 kN   
 Dm3 940 kN  

Seria IORE
W latach 90. XX w. spółka LKAB zdecydowała o wymianie parku 
lokomotyw, dotychczas bazujących na serii Dm/Dm3 kolei 
szwedzkich (SJ) i norweskich (NSB) serii El12. Zamówiono więc 



4/201140

80 km/h, pobierając moc maksymalną 10 800 kW. Każdy człon 
lokomotywy jest wyposażony w transformator, 2 przekształtniki 
tyrystorowe GTO chłodzone wodą oraz 6 sześciopolowych trójfa-
zowych silników trakcyjnych z izolacją VERIDUR o mocy 900 kW 
każdy. Każdy przekształtnik zasila 3 silniki trakcyjne w jednym 
wózku. Przekształtniki działają niezależnie od siebie, tj. w przy-
padku uszkodzenia automatycznie wyłączają się i są dwukierun-
kowe, tj. lokomotywa ma możliwość hamowania odzyskowego. 
Każdy z przekształtników składa się z 7 identycznych modułów. 
Natomiast przekształtniki pomocnicze, zbudowane w oparciu 
o tranzystory IGBT, dostarczają napięcia 3×400 V 50 Hz, z któ-
rych jedno z nich jest prostowane (400 V AC/110 V DC) i zasila 
baterie w lokomotywie. Sterowanie pojazdem odbywa się za po-
mocą systemu Mitrac i transmisji GSM-R. Lokomotywa wymaga 
minimalnych nakładów związanych z utrzymaniem. Dostawy loko-
motyw zostały zrealizowane między 2002 a 2005 r. (pierwszą lo-
komotywę dostarczono w grudniu 2000 r.) Drugą partię zamó-
wiono w 2007 r. i dostarczono na przełomie 2009 i 2010 r. Koszt 
zakupu każdej lokomotywy dwuczłonowej to 8,7 mln euro. Obec-
nie podział pracy między pojazdy jest taki, że 3 z nich kursuje na 
trasie Kiruna – Luleå, natomiast 10 szt. – Kiruna – Narwik. Wraz 
z dostarczeniem wszystkich lokomotyw z drugiej dostawy, zosta-
nie wycofana z eksploatacji seria Dm3. Dane techniczne serii  
IORE podano w tabeli 2

Tabela 2
Dane techniczne serii IORE

Oznaczenie producenta/operatora  Traxx H80AC/IORE 

Producent   Bombardier 

Operator  Malmtrafik i Kiruna AB 

Lata dostaw  2000, 2002–2005, 2009–2010

Układ osi Co’Co’ + Co’Co’ 

Napięcie 15 kV 16,7 Hz 

Szerokość toru 1435 mm 

Liczba wyprodukowanych sekcji pojazdów 2×9 + 2×4 

Długość całkowita  2×22 905 mm 

Szerokość lokomotywy  2950 mm 

Wysokość  4465 mm 

Baza lokomotywy  12 890 mm 

Baza wózka  1920 + 1920 mm 

Średnica kół nowych/zużytych  1250/1150 mm  

Masa całkowita  360 t (2×180 t) 

Prędkość maksymalna  80 km/h 

Moc całkowita  10 800 kW  (2×5400 kW)

Maksymalna siła pociągowa  2×600 kN 

Masa części elektrycznej  2×38 t 

Maksymalna siła hamowania  2×375 kN 

Przełożenie przekładni  1:6,267 

Uwagi  Pojazd może pracować także jako  
 lokomotywa pojedyncza 

Seria Rm
W 1977 r. w koncernie ASEA zbudowano 6 lokomotyw, oznaczo-
nych jako seria Rm. Jest to wariant 4-osiowej lokomotywy elek-
trycznej z rodziny Rc, eksploatowanej przez koleje szwedzkie (SJ) 
oraz później przez Green Cargo (SJ Cargo). Różnicą w stosunku 
do pierwowzoru było zmniejszenie średnicy kół oraz prędkości 
maksymalnej na rzecz zwiększenia siły pociągowej. Przeznacze-
niem tych lokomotyw miało być prowadzenie pociągów z rudą 
żelaza z Kiruny do Narwiku, czy Luleå w trakcji potrójnej, w za-

Lokomotywa manewrowa T46-4 MTAB na stacji Svappavaara (1.09.2007 r.)  
  Fot. Kajetan Steiner

Lokomotywa Dm3 1217-1238-1218 „Hermelin” prowadzi załadowany rudą żelaza 
pociąg na krętym odcinku Bergfors – Torneträsk (14.04.2005 r.)  
  Fot. Jakob Ehrensvärd

Lokomotywa operatora MTAB serii 1227-1243-1228 „Kapten” z pociągiem towaro-
wym w pobliżu stacji Bergfors (1.09.2007 r.) Fot. Kajetan Steiner

w koncernie Bombardier nowe pojazdy, które miały być pochod-
ną lokomotyw z rodziny Traxx dotychczas produkowanych przez 
niemiecko-kanadyjski koncern, jednak dostosowanych do specy-
ficznych warunków panujących na linii Luleå – Kiruna – Narvik. 
Wraz z wymianą lokomotyw postanowiono zwiększyć masę pocią-
gów oraz maksymalny nacisk na oś z 25 t do 30 t. Nowe pojazdy 
miały prowadzić pociągi o masie do 8100 t. Oznaczono je jako 
IORE (ang. iron ore – ruda żelaza). Zostały wyposażone w kom-
puterowy system dostosowujący siłę pociągową i hamowania do 
masy pociągu oraz pochylenia linii kolejowej. Pojazdy powstały 
w fabrykach Bombardiera w Niemczech, Szwajcarii i Polsce,  
przy czym montaż finalny odbywał się w Kassel w Niemczech.  
Te jednokabinowe lokomotywy rozwijają prędkość maksymalną 
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stępstwie lokomotyw serii Dm/Dm3 w przypadku mniejszej masy 
pociągów. W tym celu wyposażono je w sprzęgi samoczynne  
SA-3, dodatkowe systemy hamulców oraz balast (w celu zwięk-
szenia masy lokomotyw i tym samym siły pociągowej). W latach 
90. XX w., wraz z podziałem SJ, przekazano je dla SJ Cargo. No-
wy przewoźnik usunął modyfikacje lokomotyw (dodatkowe syste-
my hamulców, balast, itp.). Obecnie wszystkie lokomotywy są 
eksploatowane i stacjonują w lokomotywowni w Malmö. Loko-
motywy serii Rm mają długość całkowitą 15 520 mm, moc 
3600 kW, siłę pociągową 310 kN, prędkość maksymalną 
100 km/h i średnicę kół 1250 mm. 

Wagony do przewozu rudy żelaza
Wagony do przewozu rudy serii Uadp i UAD mogą kursować 
z prędkością 50 lub 60 km/h, odpowiednio w stanie ładownym 
lub próżnym. Ogółem spółka MTAB MTAs eksploatuje 875 wago-
nów. Ładowność wagonu wynosi 80 t. Wraz z zakupem nowych 
lokomotyw, postanowiono zainwestować w odnowę parku wago-
nów – w 1998 r. zakupiono w South African Society UNO Trans-
werk 70 wagonów o ładowności zwiększonej do 100 t i oznaczo-
ne jako seria Uadk. Kolejne wagony zamawiano już w wytwórniach 
szwedzkich – Fano (oznaczenie fabryczne F040) i Fammoorr 
(oznaczenie fabryczne F050), zaprojektowane wspólnie przez 
LKAB i Kockums Industrier AB i montowane przez Kiruna Wagon. 
Ich specyfika polegała na łączeniu wagonów w pary (Fano + 
Fammoorr) w ten sposób, że system hamulcowy był tylko w jed-
nym z wagonów. Pierwsze 70 wagonów Fano dostarczono 
w 2006 r., a w październiku 2007 r. eksploatowano już 210 wa-
gonów Fammoorr. Wszystkie zamówione wagony – 860 szt. do-
starczono do 2010 r. Każdy z wagonów jest wyposażony w sprzęg 
samoczynny SA-3. 

Masa każdego wagonu Fano wynosi 21,6 t w stanie próżnym 
i 102 t w ładownym, przy dopuszczalnym nacisku na oś 30 t. 
Jedna para lokomotyw IORE jest w stanie prowadzić pociąg zło-
żony z 68 wagonów o masie brutto 8160 t. Z dwóch kopalń rudy 
żelaza w Kirunie do obu portów – w Narwiku i Luleå wyprawia-
nych jest rocznie około 7000 pociągów, czyli 19 pociągów dzien-
nie. Czas potrzebny na opróżnienie ładunku z 52 wagonów wyno-
si 30–40 min. Z pierwszej kopalni pociąg zaczyna jazdę na stacji 
Malmberget lub Vitåfors do portu Luleå i przemierza 220 km 
w 6 godz. Dziennie na tej trasie kursuje 5–6 par pociągów. Ze 
stacji Svappavaara do portu w Narwiku kursuje 11–13 pociągów 
na dobę, pokonujących tę odległość w 4 godziny.

q
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Lokomotywy serii IORE w lokomotywowni Kiruna (16.04.2005 r.)  
  Fot. Jakob Ehrensvärd

Widok z lotu ptaka na parę lokomotyw IORE 113 „Bergfors” i 114 „Rautas”, Torne-
träsk (14.04.2005 r.) Fot. Jakob Ehrensvärd

Wagon serii Uadk, Kaisepakte (14.04.2005 r.) Fot. Jakob Ehrensvärd
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