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”Jag vill
vara öppen
som chef”
Hemma hos
Staffan Sandström

LINBYTE I PII
5 år, 735 000 cykler och
drygt 58 000 mil

Arbetsplatsreportage
Följ med Karin Fogelqvist
och Olof Slatte

Per-åke Persson:
Hög arbetsbelastning och
stress går hand i hand
med risker

GRUVAN & VERKET: CHEFERNA SUMMERAR

Text & foto: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB

”

”

Alla måste hänga med!

Vi har gjort mycket
metaller i år!

Chefen för anrikningsverket, Joseph Holmes har semester och under hans frånvaro
täcker sektionschef Yngve Rylander upp
för honom.
– I år har vi hittills varit förskonade från
olyckor med frånvaro i verket, säger Yngve
Rylander. Inte en enda olycka har resulterat
i frånvaro. Vi har fått HMS-avdelningens utmärkelse ”Månadens riskrapport” två gånger i år, en till C-skiftet och en till BG Jönsson
på D-skiftet. De har gjort rapporter som lett
till förbättringar i vårt säkerhetsarbete.
Produktionsmässigt sett har första halvan av året också gått bra:
– När vi har haft malm har det gått riktigt bra, vi har gjort mycket metaller, men
under sommaren hade vi emellanåt för lite
malm. Genomsättningen hade kunnat vara
högre. I perioder har vi kört med bara en
kvarn. Det är ju egentligen verket som ska
vara flaskhalsen i företagets produktion,
men ibland blir det tvärt om.

Bemanning & skift
Under sommaren halverade verket antalet
sommarjobbare mot tidigare år, från tio till
fem. En operatör har därmed haft ansvar
för en sommarjobbare i stället för två, vilket har varit enklare för operatörerna.
Verket har nyss kommit igenom en period av omflyttningar mellan skiften. Några
personer har bytt befattningar inom företaget, och skiftlagen har gjorts om.

– Det var lite svettigt en period när flera
slutade nästan samtidigt, men nu ser det
bra ut. Jag anser att det är bra att det finns
en rörlighet inom företaget, arbetsplatsen
blir bättre med lite rotation.

Pastaproduktion och
kvarnstyrning
Den nya pastapumpen är installerad och
tack vare den har man nu uppnått ett
högre och jämnare tryck. Efter lite inkörningstid och några insatser från personalen på Underhåll går den nu stabilt. Gruvan växer, och det blir längre och längre
sträckor som pastan ska tryckas iväg.
– Ja, pastan är A och O för gruvan,
men allt hänger ihop. När vi inte får upp
malm till verket blir det heller ingen sand
att göra pasta av. Då blir det lite moment
22 över alltihop, säger Yngve.
Automationssystemet för kvarnen är
på plats och fintrimmas nu. Testerna avlöser varandra och under hösten kommer
man köra i perioder med och utan automation för att i detalj lära sig exakt vad som
händer med och utan.
– Målet med automationen är att kunna frigöra operatörerna från att ständigt
passa på kvarnen, och att ändå kunna
maxa hastigheten, säger Yngve.

Zinktrycket
Medarbetartidningen Zinktrycket utges av
Zinkgruvan Mining AB och belyser nyheter i
företaget.
Har du idéer till tidningen är du välkommen
att höra av dig till Monika Andersson, tel.
0583-822 03 eller e-post: monika.andersson@
lundinmining.com.
Ansvarig utgivare: Staffan Sandström, vd
Redaktion: Zinkgruvan Minings redaktionsråd.
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På gång
Mossen: Verksamheten rullar på
enligt plan, och arbetet går vidare
med damm-höjningar.
Repstopp i verket vecka 43. Från
och med nästa år kommer verket
gå från tre till två stora repstopp
per år, och däremellan ha möjlighet
till några mindre stopp där det
behövs.
I kemrummet byts just nu
kem-tankarna ut. Projektet är i stort
sett klart.
Tre luftkanoner installeras nu
på 1350-mataren. Det har gått över
förväntan! Om det blir stopp i en
matare skjuts malmen bort med en
luftstöt. Det är en säkerhetsfråga, för
att slippa bända loss den manuellt.

I gruvavdelningens konferensrum har
fyra sektionschefer samlats en blåsig
måndagsmorgon i mitten av september
för att ihop täcka upp för gruvchefen som
är tillfälligt sjukskriven: Björn Andersson/
Produktion, Niklas Johansson/Underhåll,
Angelique Bohm/Gruvplanering och Jörgen Norling/Gruvservice.

Arbetsplatsolyckor
– När det gäller säkerhet drabbades vi av
två allvarliga olycksfall i början av sommaren, inleder Björn Andersson.
En krock inträffade mellan en skrotare
och en personbil, då en person fick föras
till vårdcentralen. Två veckor senare föll
en person ner från ett lyftbord, ett fall på
cirka 2 meter.
– Jag tror olyckorna blev en ögonöppnare för många, säger Björn.
Utöver de formella rutinerna vid en arbetsplatsolycka kände alla då ett akut behov att ta nytt grepp om säkerhetsarbetet.
Det lilla blocket ”Stopp-ett-tag” började
användas i större utsträckning för att väcka
allas ansvar i säkerhetsarbetet. Det var en
snabb insats med fokus på rutinerna. I början inkom enormt många lappar, men nu
har rapporteringen börjat hitta sina former.

Produktionen
– Metallmässigt sett har det gått bra i år,
det har varit höga halter. Fram till och med
augusti ligger vi bra till metallmässigt. Men
vi kommer ha svårt att nå upp till de budgetterade 1,4 miljoner ton. Vi ligger nu efter med 80 000 ton, säger Björn.
Ortdrivningen ligger marginellt efter
budget, och man räknar med att hämta
hem det mesta innan årsskiftet.

Alla måste hänga med
Det finns alltid en trång sektor i en processorganisation. Eller flaskhals om man så vill.
Under året har stora insatser gjorts för att
öka kapaciteten hos pallborrningen.
– Vi har klarat det genom att rekrytera,
säger Björn. Vi har gått från 11 till 16 pallborrare. Under sommaren tog vi in flera

semestervikarier, och vissa av dem är kvar.
Nu har vi fyra riggar som är ständigt bemannade. Det är tufft men det går.
– Kraven flyttar mellan avdelningarna, säger Niklas. För om borrarna ligger
i framkant kan det vara andra som inte
hänger med. Alla måste hänga med!
För underhåll har det varit en tung och
lite rörig sommar när det gäller maskiner.
– Det som innebär små störningar
under året blir lätt stora störningar under
sommaren, säger Niklas. Dessutom drabbades vi av lokala problem med bergmekanik i Cecilia och maskinhaverier...
Att återfylla gruvan i samma takt som
den bryts är också en stor utmaning. I år
bryts ungefär 90 pallar – och allt ska återfyllas. Det har fungerat bra i år, och det
gäller att hålla pastan och gråbergsdeponeringen igång.

I fokus
Underhåll. Otroligt viktigt att
samarbetet mellan underhåll och
produktion funkar bra. Mål: Jobba
med förebyggande underhåll – inte
att släcka bränder...
Deswik. Vi jobbar på! Programmet
används av allt fler i organisationen.
Omställningen har fått många följdeffekter och förnyade arbetssätt.
Ventilation. Fortsatt förbättringsarbete pågår.
Automationslastning. Vi kör på
enligt plan till nyår, och utvärderar
därefter. Gruppen har haft det tufft
med bemanning då flera insatta
medarbetare bytt jobb.

När berget rör sig
Det finns alltid krafter i berget, och gruvplanerarna följer den seismiska aktiviteten
dels via geofoner under jord, dels via vibrationsmätare ovan jord.
– När det är oroligt i ett område stängs
det av ett tag, säger Angelique. Det märker vi i överdelen av Burklandsmalmen,
där vi nu är i slutfas. Vi ser när aktiviteten
börjar avta, då kan vi börja jobba igen.
Den rutinen är bra, säger Angelique.
Under 2018 uppgraderades seismiksystemet, ett stort och komplext arbete som
nu är slutfört. Under 2019 ska tre nya geofoner installeras, och tre trasiga ersättas. Fortsättningsvis räknar man med att sätta ut fyra
geofoner per år, i takt med att gruvan växer.

önskelistaN
Björn: Vi utreder inköp av ett eldrivet lyftbord. I förra veckan kom en
ny lastmaskin.
Niklas: Jag ansvarar för två verkstäder under jord, bägge är fulla.
Akutverkstaden på 1140 kommer
spara oss mycket tid!
Angelique: En senior bergmekaniker. Nu går vi på djupet, och står
inför nya utmaningar. Då behöver vi
en bergmekaniker med några år på
nacken.
Jörgen: Nya nivån 1140! Matsal,
verkstad, stor räddningskammare.
En förbättring för alla! Transporterna sprids ut över större område.
Trafikriskerna minskar och logistiken blir smidigare.
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ARBETSPLATSREPORTAGE

Allt låg åt helt fel håll. Lätt hänt! – Och lätt avstyrt när
kommunikationen funkar.

Har du nån favoritmalmkropp?
– Hm... Det är nog 205:an. Den är komplex och
spännande, den fascinerar. I det området finns en
av de första pallarna vi gjorde när vi började bryta
pall. Där arbetade långhålsborraren Sivert Eriksson.
Malmen var rik och fin, men det var svåra vinklar. Vi
hade inte så bra mätutrustning på den tiden, men
ihop gjorde vi vårt allra bästa. Man hade en väldig
respekt för de äldre gruvarbetarna, och vi hade ett
fint samarbete, avslutar Karin Fogelqvist.

Allt bygger på
mått och kartor

Olof Slatte gillar variationen

På sektionen Gruvplanering jobbar tio personer med specialkompetenser inom
olika områden. Sektionen leds av Angelique Bohm. Zinktrycket har följt med Karin Fogelqvist och Olof Slatte på jobbet; två personer som står i ständigt samspel
med andra grupper i företaget.
När det gäller gruvplanering är det förmodligen
ingen som har sådan erfarenhet av Zinkgruvan
som Karin Fogelqvist. Karin började i företaget som
16-åring. Då var hon sommarjobbare på mekaniska verkstaden, men ganska snabbt hittade hon sin
plats på gruvplaneringen. På den tiden var de två
personer som stod för hela gruvans planering; Karin
och hennes chef Lasse Davidsson.
– Då arbetade vi med igensättningsbrytning,
och nu är vi en pallgruva, säger Karin Fogelqvist.
Omställningen från igensättningsbrytning till
pallbrytning gick inte över en natt. Länge hade man
båda metoderna, med en enda pall i produktion i
taget. Borrhålen ritade Karin in för hand.
– Lasse sa: ”Om några år kommer du ha en dator. Då kommer du rita tiotusentals hål!” Han såg det
framför sig, och på den vägen är det.
Sedan dess har sektionen för gruvplanering
sakta växt med fler kompetenser; bergmekaniker,
ventilationsingenjör, korttidsplanerare, borrplanerare. Gruvmätningen ingår idag också i sektionen.

När budgetmål ska omsättas
i praktiken
Lundin Mining sätter upp mål för gruvans produktion. Sedan är det Karins uppgift att placera in de

Svag för avancerade
teknikprylar?
Mätinstrumentet som Olof
Slatte visar är Zinkgruvan ensamma
om i landet. Tuben
har en laserskanner i kombination med kamera och gyro
som sänder info till en skärm. Steg för steg
förlängs instrumentet och kan skickas in i
borrhål för titthålsliknande operationer.
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Gruvplanerare
Karin Fogelqvist
tittar upp från sin
driftplanering.

budgeterade tonnen enligt en genomförbar brytningsplan. Arbetet styrs av en rad faktorer, där
bergmekanikernas ord väger tungt. Halterna är en
annan parameter att väga in. Dessutom ska planeringen funka i praktiken...
– Visst, man kan lägga 500 000 ton på ett ställe, men när man känner till hur det faktiskt funkar
fattar man att det blir problem för dem som ska lösa
uppgiften under jord. Man kan inte driva ort och
borra upp en pall på samma ställe. Ventilationen
räcker inte, allt krockar.
Därför måste operationerna spridas ut över ett
större område. Karin planerar alltid med en fot i historiken:
– Ja, jag brukar kolla av bakåt hur vi tänkt, och se
hur utfallet blev. Man väger ihop allt man vet, förklarar Karin. Nyckeln är erfarenhet. Jag kan varje malmkropp, jag ser dess komplexitet eller dess enkelhet.
De är nästan som personligheter. Om malmen vore
som en APK-limpa vore det lätt, samma innehåll och
samma struktur rakt igenom. Men plötsligt kommer vi
liksom fram till tunnbröd... Då får man tänka om.
Karin gör en grovskiss på hur pallarna ska tas,
i vilken tidsordning, men längs vägen förändras
verkligheten, och då måste planen anpassas till förutsättningarna.
– Jobbet kräver lyhördhet från alla håll, fortsätter Karin. Det allt handlar om är att ha en bra kommunikation. Det gäller att man är öppen och lätt att
nå, så de som jobbar nere med pallen vet att de kan
ringa om det är nåt. Annars stannar verksamheten!
Hon berättar hur en borrplanering råkade bli
spegelvänd under inskolningsfasen med Deswik.

Fyra fält
Zinkgruvan
bryter idag fyra
malmfält: Västra
Fältet, Burkland,
Nygruvan och
Kopparfältet. De
omfattar flera
olika malmkroppar.

Gruvmätare Olof Slatte kör ner sin Ford Ranger genom dagrampen. Just den här torsdagen i början
av september lyser en girlang av lampor ända ner
till 350-metersnivån; om två dagar ska här springas
Run of Mine.
Olof Slatte kom till Zinkgruvan som konsult för
några år sedan, för att hjälpa gruvmätarna med ett
specialuppdrag. Arbetet utfördes ovan jord, men
Olofs nyfikenhet på gruvan var väckt:
– Jag arbetade på som fasen, och jobbade in
tid hemma också, så innan jag slutade mitt uppdrag
tjatade jag till mig ett underjordsbesök.
Dåvarande gruvmätare Therese Edlund tog ner
Olof till 800 meter.
– Jag tyckte det var hur häftigt som helst. Terese berättade att hennes kollega Bengt Orre skulle
gå i pension, och när jag senare fick syn på platsannonsen slängde jag in en ansökan.
Den 1 januari 2018 anställdes Olof Slatte som
gruvmätare.
– Min utbildning är inom geodesi, vilket är läran
om att mäta jordytan. Gruvmätningen innebar mycket nytt, och frågan är om man någonsin blir fullärd...
Avdelningen för gruvmätning utgörs idag av sex
personer: gruvmätare Olof Slatte, mättekniker Marina
Nowak och fyra utsättare: Camilla Gustafsson, Liza
Hultberg, Emma Gustafsson och Andreas Johansson.
Den här dagen möts Olof, Camilla och Andreas
på kontoret på 800 meter. Kaffet är urdrucket och
innan någon hinner blinka har planerna för dagen
ändrats tre gånger.
– Visst kan det vara frustrerande att hela tiden
planera om, men så funkar vårt jobb. Det är många
som skriker efter en. Det gäller att ta ett djupt andetag och göra rätt och att göra saker i rätt ordning,
säger Olof.
Innan gruvmätarna och utsättarna kör ut i gruvan lägger Andreas över all information de behöver
på ett minneskort som han tar med till totalstationen. Informationen ploppar upp på stationens lilla
skärm.

– Äldre instrument visade bara siffror, men nu ser vi
det som en grafisk vy, förklarar Olof.
Nere i Nygruvan 1300, skiva 2 tar bultriggen
paus för att släppa in gruvmätarna. Det är varmt och
fuktigt och det luktar starkt av resin från bultningen. Nu går det undan: utifrån tidigare fixpunkter i
ortväggen mäter de in totalstationens exakta läge.
Från den skickas en laserstråle bort till prismat på
nästa stativ som placerats ute i borrorten. Prismats
position kan då bestämmas lika exakt. Totalstationen lyfts ner från sitt stativ och kånkas bort för att
ersätta prismat, och simsalabim har man med sig
exakt position in i borrorten, för att därifrån kunna
mäta in nya punkter, som tas med upp till Deswik.
Övergången till programmet Deswik har inneburit ett förändrat arbetssätt för gruvmätarna.
– Vi mäter numera in fler punkter, vilket skapar
ett bättre underlag för gruvplaneringen. Det underlättar att gruvplaneringen och mätningen jobbar
hand i hand i samma program. Dessutom är all data
vi lägger in mer sökbar.
Merjobbet i mätningen tar tid. Detta i kombination med mindre och fler stoper utspridda över större yta har lett fram till beslutet att utöka avdelningen
med ytterligare en tjänst. Camilla Gustafsson, som
idag gör sin första dag under jord efter föräldraledigheten, kommer bli en överbryggande länk då
hon jobbar dagtid medan kollegorna följer skiften.
– Det jag gillar mest med gruvmätningen är variationen i uppgifter, säger Olof. Man får se nästan hela
företaget, från att mäta in prospekteringshålen, och
hela vägen till att volymberäkna malmhögarna ovan
jord och göra mätningar i olika projekt. Vi är överallt!
– Vilka är det ni tjafsar och retas med mest i företaget då?
Gruvmätarna utväxlar snabba blickar och svarar
utan tvekan och samtidigt: geologerna.

Olof Slatte.

Camilla Gustafsson.

Andreas Johansson.

Text och foto: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB
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Sveriges längsta djuphål

SÄKERHET I FOKUS

Nu kan Zinkgruvan Mining skryta med att vi borrat Sveriges längsta prospekteringshål.
2752,3 meter långt och 1800 meter djupt. Och då ska ni ska veta är att det är mycket
svårare att borra långt i en speciell riktning än att bara borra ett hål rakt ner.

Simon Fremberg,
diamantborrare, klättrar
upp på den 14 meter
höga djupriggen.

Mineralisering 1800 meter ner
Borrningen på Isåsen har varit planerad länge. Prospekteringsavdelningen och Rockma hade en plan,
men det har inte varit problemfritt och man hade bara

Stopp ett tag!

Text och foto: Camilla Törnquist, kommunikatör

SSG är en kurs som många industriföretag använder som ett sätt att se till att alla medarbetare har
fått viss grundinformation om säkerhetsarbete. Utbildningen tar upp till 3 timmar att genomföra och
görs under arbetstid.
4 vanliga frågor om SSG-kursen:
När ska jag gå kursen?
Säkerhetskursen finns tillgänglig från och med den 1
oktober och alla ska ha klarat av den innan årsskiftet.
6

Går det att göra om kursen om jag inte klarar frågorna på första försöket?
Ja, kursen går att göra om direkt och antalet försök
registreras inte.
Finns det någon hjälp att få om jag har dyslexi?
Ja, du kan välja att få informationen uppläst när du
loggar in.
Jag ser två kurser vid inloggning. Ska jag göra båda?
Ja, SSG består av två delkurser. En allmän och en
som är mer specifikt om Zinkgruvan.
Text: Monika Andersson, kommunikationsansvarig

1. Kontrollera att
din omgivning är
säker med hjälp
av checklistan.

Utsättarna kontrollerar
checklistan innan de
drar igång.

”Stopp ett tag”-blocket har tagits fram för att sätta
fingret på det egna ansvaret innan man sätter igång
med ett arbete: Vilka risker finns det? Hur utför jag
jobbet på ett säkert sätt? Vad gör jag om något oförutsett inträffar?
Blocket innehåller regler, en checklista, ett rapporteringsformulär och information om vad du ska göra
vid ett olycksfall. För att kunna bocka av checklistan
innan du sätter igång med ett arbete måste du till
exempel veta var utrymningsväg och räddningskammare finns, att du har rätt och tillräcklig skyddsutrustning och om det finns risk för fallande sten
eller kontakt med kemikalier. Eventuella risker och
säkerhetsobservationer ska åtgärdas direkt om det
går att göra på ett säkert sätt, men det ska även antecknas på lappens baksida och rapporteras in till
GRIA.
Torbjörn ”Tobbe” Andersson och Michael ”Mike”
Eriksson jobbar på ortdrivning natt, Tobbe som arbetsledare och Mike som ortdrivare.
– Blocken har legat länge på DC, men kravet att
använda dem kom i början av sommaren, säger Tobbe.
– Ja, de har nog legat där åtminstone ett halvår,
fortsätter Mike.
– Kravet kom väldigt fort. Och föranleddes inte av
någon särskild information så det var ingen som riktigt
visste hur vi skulle rapportera i början, säger Tobbe.

Nya direktiv
I början skulle varje anställd fylla i checklistan och
rapporteringsformuläret, rapportera in i GRIA och
lämna in lapparna till sin arbetsledare efter varje skift.

Foto: Adam Ryberg, Bild & Kultur AB

två tidigare borrhål att basera sina uträkningar på.
– Det var svårt att förutse hur hålet skulle
svänga, lyfta och flytta sig, säger Johan.
Först på 2600 meter började man komma in i intressant malmförande berg i Zinkgruveformationen
och man fortsatte borra trots allt större risk för att
fastna. Efter 2752,3 borrmeter avslutades borrningen den 14 september.
– Jag är jätteglad över att vi slog igenom där vi
gjorde. Att hitta mineralisering på 1800 meters djup
är riktigt spännande. Det har öppnat upp för större
områden där vi kan uppföljningsborra, säger Louise.
Samarbetet mellan prospekteringsavdelningen
och Rockma har varit avgörande för ett så lyckat projekt.
Utmaningar enligt Louise är att den rätta kunskapen för djuphålsborrning och utrustningen inte finns
i Sverige. Mycket av den specialutrustning som projektet krävt har istället beställts från andra länder.
– Samarbetet med Rockma och Johan har verkligen fungerat bra. De har varit villiga och öppna att
lyssna. Tagit reda på saker från andra borrare i världen och hittat lösningar utifrån det.
– Det har varit spännande att vara del av det här
projektet, säger Louise och Johan. Vi har lärt oss
mycket, och med mer erfarenhet kommer djuphålsborrningen förbättras i Sverige.

SSG ska ge oss samma säkerhetsgrunder
Nu är det dags för alla anställda att genomföra säkerhetskursen SSG. Kursen görs online och är redan
krav för företagets entreprenörer.

Så här
använder du
blockeT:

Louise Lindskog.

Foto: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB

FÖRTRÄFFLIGHET

– Vi borrar snett och djupt, mot ett förutbestämt
mål. Vi började på 68 graders lutning och nu är lutningen 25 grader. Borrhålet går med andra ord inte
vertikalt utan mer som en banan, säger Johan Bro,
diamantborrare hos entreprenörföretaget Rockma.
Johan berättar att det djupaste hålet som tidigare borrats i Sverige borrades i forskningssyfte i Åre.
Där borrade man nästan rakt ner till 2495,8 meter.
– När vi borrar ett prospekteringshål är självklart
syftet att hitta mineralisering, säger Louise Lindskog, avdelningschef på prospekteringsavdelningen. Men vi ville också få svar på ett antal geologiska
frågor: Var ligger förkastningszonen? Är strukturen
veckad? Är det en repetition av Zinkgruvan?
Borrhålet var från början planerat till 2500 meter men när vi träffar Johan i början av september
har de borrat 2676,2 meter.
– Nu är vi nära gränsen för vad som är möjligt med
den här utrustningen, säger Johan. Vår standardutrustning kan borra upp till 3000 meter, men vi har satt in
kilar och stabiliseringskärnrör på vägen som påverkar.
Borrningen har krävt en rad speciallösningar och
extra utrustning. Ju längre ner man kommer desto
långsammare går rören.
Det är, som Johan säger, inte bara att borra när man
kommit så här långt och djupt. Det som i vanliga fall räknas som mindre problem tar mycket längre tid att lösa.
– Vi hade till exempel ett kärnbrott som drog av
ett borrör. Att rör går av är inte ovanligt men på det här
djupet tog det en vecka att fixa. På ett vanligt borrhål
hade det kanske bara tagit ett skift, säger Johan.

2. Ser du något
som bör åtgärdas
eller något som
utgör en risk för
personer som
arbetar i området,
till exempel dålig
ventilation eller
dåliga vägar, fyll
även i rapportsidan.
3. Rapportera in i
GRIA och om möjligt, åtgärda risken
direkt.

Torbjörn "Tobbe" Andersson, arbetsledare, och
Michael "Mike" Eriksson, ortdrivare på ortdrivning natt.

– Många trodde att det var vi arbetsledare som
skulle rapportera in i GRIA. Och här på ortdrivning
arbetar ju många på flera platser under ett skift och
kunde lämna in uppemot åtta-tio lappar, så det blev
en del extra arbete, säger Tobbe.
Nu ska de anställda låta checklistan och rapporteringsformuläret sitta kvar i blocken och arbetsledaren ska göra stickprov och se till att blocken används på rätt sätt.
– Det är bra att man får en tankeställare, och
det är viktigt att man inte gör det på rutin, utan att
man faktiskt kontrollerar allt enligt checklistan, säger Mike.
– Jag ser ju gärna att han säger till mig också, så
kan vi kolla på det tillsammans, säger Tobbe. Kan vi
fixa det direkt eller måste vi ringa hit någon?
Text: Adam Ryberg, Bild & Kultur AB
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Att hög arbetsbelastning och långvarig stress kan leda till utmattningssjukdomar känner de flesta till. För
ett tiotal år sedan var omkring tio procent av alla sjukskrivningar stressrelaterade. Idag är det tjugo procent.
Sjukskrivningar av denna orsak leder dessutom till betydligt längre sjukskrivningar än andra. Det är ett skäl
till att förebygga risker med för hög arbetsbelastning och långvarig stress.

SÄKERHET

Ett annat skäl är att hög arbetsbelastning och långvarig stress också leder till ökat risktagande genom
att man drabbas av trötthet, sömnstörningar och till
och med sömnlöshet. Detta påverkar förmågan att
fatta beslut i farliga eller ovana situationer.
I Arbetsmiljöverkets statistik för ”Arbetsorsakade
besvär 2018” så uppger 65 % av de som fått besvär
på grund av arbete, att det var just hög arbetsbelastning som var orsaken till besvären. Det är därför
mycket viktigt att har en kultur där vi förebygger riskerna med hög arbetsbelastning och stress.

Arbetsgivarens ansvar
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ”Organisatorisk
och social arbetsmiljö” står det att ”Arbetsgivaren
ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter
som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna
ska anpassas till kraven i arbetet”. Med det menas

att inte bara arbetsmängden ska vara ok utan också
att man har rätt förutsättningar och kunskap för de
arbetsuppgifter man ska utföra.
Det är viktigt att fånga upp signaler på hög arbetsbelastning och det ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet på plats. Dels lära känna
sig själv och sina medarbetare, dels genom undersökningar på medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar
och medarbetarenkäter med mera. Tidiga varningssignaler för stress på individnivå är magbesvär, huvudvärk, yrsel, trötthet, irritation, koncentrationssvårigheter, oro, nedstämdhet. Varningssignaler i
organisationen är irriterad stämning, allmänt missnöje, konflikter, brist på initiativ och chanstagningar.
Målet är en arbetsplats fri från sjukskrivningar
och olyckor på grund av hög arbetsbelastning och
stress.
Text: Per-Åke Persson, HMS

?

Hur märker dina kollegor om du är stressad på jobbet?

Foto: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB

Hög arbetsbelastning
och stress går hand i
hand med risker
Yngves hörna
På verket har vi sen ett tag tillbaka arbetat mycket
med att förbättra samarbetet mellan våra olika sektioner Drift-Produktion, Process och Underhåll. Vi
kan inte än säga att allt är perfekt än, men vi är på
bra väg.
På Process har vi Robin Majer, Martin Brenner, Johan Wängdahl och Fatai Ikumapayi som arbetar tätt
tillsammans med driftoperatörerna, där frågor och
idéer bollas fram och tillbaka mellan dem och operatörerna för att vi ska kunna producera med så hög
kvalitet och genomsättning som det bara går.
Process- och driftoperatörerna håller tillsammans på att trimma in AwaRE-systemet som är ett
kvarnstyrningsprogram som vi implementerat och
som ska ge oss maximal utnyttjandegrad av våra
kvarnar.
På Underhåll har vi fått både en ny el-arbetsledare, Fredrik Eriksson, och en ny el-planerare,
Niklas Karlsson, som jobbar mycket med förebyggande arbete och att utveckla vår verksamhet vilket
ger resultat i att minimera våra stilleståndstider och
skapa ökad driftsäkerhet.
På Mek har vi vår gammelräv till mek-arbetsledare Andreas Svallin som jagar runt på mek-plane-

raren Johan ”kepsen bakåfram” Jansson. De båda
gör ett riktigt grovarbete med den dagliga driften
och all planering inför våra UH-stopp.
På VA Drift-Produktion går vi 5-skift. Vi är 25
operatörer, teknikern Henrik Natanaelsson som gör
en hel del utöver att effektivisera pastan samt jag
själv, Yngve Rylander, som är sektionschef. Om jag
ska nämna några operatörer så har vi vår försteman
på A-skiftet Johan Jantunen som jag alltid får censurera mail ifrån om de ska skickas vidare inom organisation, eller hur Johan? Vi har Kristoffer Ahlnäs
på A-skiftet och Roger ”bryggbyggare” Petersson
på C-skiftet som är två mycket kompetenta, seriösa
och ödmjuka killar som kommer att börja i gruvan
inom kort och jag vill önska dem lycka till. Vi kommer sakna er! Vi har också Denny Wulff på E-skiftet som går i pension på fredagen men är tillbaka
på måndagen igen och Emil Steén på B-skiftet som
gillar att bränna gummi med sin Ford. Sist men inte
minst finns BG Jönsson på D-skiftet som har lagt en
furstlig summa på en ny cykel trots att han redan
har nio stycken plus fyra tandemcyklar. Giro d’Italia
nästa!
Med verksamma hälsningar
Yngve Rylander, sektionschef

Operatörerna, verkets egna stridspiloter

Anna Reistadmo,
Brandskyddssamordnare
– Jag går upp lite i varv.
Pratar fortare, diskuterar
saker lite hetsigare. Och
så klagar man lättare på
saker. Det sämsta är att
man inte får mer gjort.

Kenta Johansson,
Kaufeldts Mekaniska
– Man blir väl lite
uppjagad, säger Kenta
och skyndar vidare för
han ska precis ta emot
en last.

Linda Lundkvist,
Mekaniker på 650
– Nä, jag är inte direkt
stressad. Jag känner
mig lugn. Det tar den tid
det tar. Stressar man är
det lätt att tänka fel och
då kan det bli olyckor.

Henrik Natanaelsson,
Pastatekniker
– Jag vet inte... Jag är
väldigt sällan stressad.
Jag försöker ta det lugnt,
det går inte fortare för att
man stressar.

Johan Jansson,
Planerare på mekverkstaden i anrikningsverket
– Jag kan nog få lite
kort stubin och bli lite
smågrinig. Men då reser
jag på mig och går ut
och tar en cigarett, sen
är man överlycklig igen!

Micke Pettersson, Gruvbyggare
– Det var länge sen jag var stressad. Det kommer nog med åldern att man lugnat ner sig. I början hade man lite
prestationsångest, men det behöver man inte ha. Jag har varit gruvbyggare i 15 år. Vi har ju inget jourjobb, utan
kan vanligtvis jobba på enligt planeringen. Att bli irriterad är inget roligt, man blir bara arg av det!
Text och foto: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB
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n del av driftens ansvarsområde är att köra
flotation. Koppar-, bly- och zinkflotation är så
kallad direkt flotation, där man skiljer värdemineral från gråbergsmineral. Flotation är en fysikalisk-kemisk process som drar nytta av skillnader
i ytegenskaper mellan värdemineral och gråbergsmineral. Genom att vi tillför luftbubblor och flotationsreagenser kan vi separera mineraler från varandra.
Huvuduppgiften är att producera säljbar zink- och
blyslig och inte förlora värdemineral till avfallet.
En driftare håller koll på att flotationsprocessen
fungerar genom många olika parametrar; ett viktigt
verktyg är vår on-lineanalysator som mäter metallhalt i flera nyckelflöden runt flotationsprocessen.
Driften kan kontrollera flotationsprocessen genom
att höja eller sänka reagensdosering, luftflöde,
skumtäckens storlek och även ändra på malning-

en så att partikelstorleken blir rätt. Det är viktigt att
tänka på processen i sin helhet eftersom varje justering påverkar andra parametrar i andra delar av
processen.
Text: Robin Majer, processingenjör

Operatörerna...
•
•
•
•

Är ansvariga för säker drift. Misstag kan få stora konsekvenser
Måste lita på ingenjörer för robust och pålitlig design av utrustning
Måste lita på underhållspersonal för att hålla utrustningen i drift
De är den sista försvarslinjen – och täcker upp för alla problem.

Men... en kommersiell flygplanscockpit kan ha över 100 kontroller
medan en operatör kan ha över 300!
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”Till månen och mer än
halvvägs tillbaka”
Efter fem år och drygt 58 000 mil var det i somras dags att byta ut linorna i PII-hissen. Anders Karlsson som
är arbetsledare på underhåll har, bland mycket annat, koll på Zinkgruvans fem hissar. Linbytet gjordes i
Zinkgruvans egen regi av personalen på Schakt och fasta anläggningar.
Totalt deltog 24 personer i linbytet: 15 skiftgående,
2 arbetsledare, 3 systemtekniker och 2 spelstyrare.
– Att göra ett linbyte tar sin tid. Vi började på
måndagsmorgonen och hade bytt alla linor på fredagen. Men sen måste det efterjusteras så vi var
inte helt klara förrän på söndagen, säger Anders.
För att byta linorna ställer man hissen i dagen,
kopplar loss en lina och kör ned hissen samtidigt
som man spolar av linan. När hissen är nere tas den
gamla linan loss från motvikten, där den nya linan
fästs innan hissen körs upp igen och den nya linan
spolas på.
– Varje lina är en kilometer lång, 29 millimeter i
diameter och väger 3,8 ton, säger Anders.

6 890 714 ton berg
Underhållschef Niklas Johansson drar fram ett papper med siffror.
– Här ser vi att linorna gått ungefär 75 210 cykler
per år. På fem år blir det 735 000 cykler. Det motsvarar 58 571 mil, mer än till månen och halvvägs
tillbaka!
De numera pensionerade linorna har sett till att
344 536 skipar och totalt 6 890 714 ton berg kommit upp till dagen.

På besök i PII

– PII-laven, Zinkgruvans främsta riktmärke,
menar arbetsledare Anders Karlsson.
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Den 74 meter höga PII-laven byggdes 1976-77 som
en del av Projekt 600.
– Jag har gått upp för alla trappor i laven en
gång, det gör jag aldrig om, skrattar Anders, kollar
på klocka och fortsätter: Klockan är 20 över 3, så
det är skiftbyte nu, snart kommer nog hissen upp.
Några minuter senare börjar det gunga i linorna
som med hjälp av en 1700 kilowatts motor drar upp
den tvåvåniga hissen från 800 meter. När hissen
kommer upp är den proppfull med personal som
gått av sina skift, men så har det inte alltid varit. Förr
användes hissen också för att transportera maskiner, sprängämne och annan utrustning.
– Innan dagrampen var klar fraktades allt som
skulle ned i gruvan den här vägen. Maskiner som
var för stora för att få plats fick plockas isär här uppe
och sedan plockas ihop igen där nere, säger Anders.
När skiftbytet är klart körs hissen ned igen, nu är
det dags att köra berg! Efter ytterligare några minuter börjar det gunga i linorna igen – hissen närmar
sig. När hissen passerar marknivån på väg upp till

fickan där berget ska hävas i syns skipen, behållaren under hissen som malmen körs upp i.
– Ta på dig hörselkåporna, det blir livat när skipen töms, säger Anders och fortsätter: Varje resa tar
ungefär fyra minuter och tar med sig 20,4 ton berg.
När vi kör berg går hissen 12 meter per sekund, men
när vi kör personal går den 7 meter per sekund.

"Jag har gått upp för alla
trappor i laven en gång,
det gör jag aldrig om."
Anders Karlsson

Besiktning och kontroller
Schakt och fasta anläggningar-gruppen ansvarar
för gruvans fem hissar. Utöver PI och PII ansvarar de
också för "sänket", det vill säga hissen mellan nivåerna 650 och 900, samt för hissen i Knalla och hissen i PII-laven. Alla hissar har sitt eget kontrollschema som ska följas för att garantera hissens säkerhet
och funktion.
– Vi gör en egenkontroll av hissarna varje
vecka, säger Anders. Tack vare kompetensen hos
vår egen personal kan vi sköta det i egen regi.
Utöver de veckovisa kontrollerna kommer besiktningspersonal från Dekra en gång i kvartalet.
Genom röntgen kan de se linbrott eller andra linskador som inte syns vid de vanliga kontrollerna.
Text och foto: Adam Ryberg, Bild & Kultur AB

Att sänka ett schakt
En utmaning med att gräva nedåt är att berg och grus inte
har någonstans att ta vägen. När PII-schaktet skulle sänkas
från 650 till 900 meter drevs först ett smalare schakt parallellt med det blivande schaktet. När man nådde rätt nivå drevs en ort
rakt åt sidan till platsen för det blivande schaktet och därifrån kunde
man sedan driva en liten stig rakt upp innan schaktet breddades.
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viktiga punkter i Staffans liv
Höjdpunkt: Det
beror naturligtvis
på sammanhanget...
Eftersom jag är
idrottsnörd måste jag
ju säga när Skellefteå
AIK vann guld 1968.
Eller när sönerna
har vunnit sina första
pingistävlingar.

– Min äldre bror ledde in mig i gruvbranschen, jag
hade först tänkt bli väg- och vatteningenjör.

Tidigare arbeten
Staffan har en lång karriär bakom sig inom gruvindustrin och då främst inom Bolidenkoncernen där
han haft många roller och befattningar under 34 år.
Men innan det då? Han har bland annat sommarjobbat på parkförvaltningen i Malå kommun. En annan
sommar fick han jobbet som idrottsplatschef. Han
har kört truck i Slite på Gotland. Och två somrar under universitetstiden arbetade Staffan som moränprovtagare och reste runt med helikopter i Norrbottens fjällvärld.

Staffan Sandström
– En idrottsälskande tävlingsmänniska
som trivs bäst på fjället
Det är inte lätt att få en tid för en lite längre intervju med vår nye VD Staffan Sandström, men när vi mellan
budgetarbete och annat väl får till en träff visar det sig att Staffan har mycket att berätta. Målet med samtalet
är att ta reda på vem Staffan är bortom rollen som VD på Zinkgruvan Mining, bortom gruvindustrin. Jag frågar om vi kan ses utanför jobbet i Staffans hemmamiljö. Först är han lite tveksam, men säger i nästa andetag,
vi kör på det. Och det är sådan han är, har aldrig svårt att fatta ett beslut.
En solig eftermiddag i slutet av september åker vi
tillsammans till Stora Forsa eller närmare bestämt
Forsanäset där Staffan sedan juni bor tillsammans
med sin fru Bodil och de två hundarna Niak och Brage. De båda sönerna bor inte hemma längre. Båda
två bor numer i Söderhamn. Per 21 satsar på pingisen på elitnivå och Anders som är 18 går på bordtennisgymnasiet.
När Staffan öppnar dörren till sitt hus möts vi av
de båda irländska setterhundarna. De är så glada
att se sin husse. Inte vanligt att han kommer hem
mitt på dagen. Inne i det öppna köket möts vi av
Staffans fru Bodil. Huset som är byggt för att vara ett
fritidshus är ljust, välplanerat och lagom stort för två.
– Jag tror att fler kommer att hälsa på oss nu än
när vi bodde i Skellefteå, vi bor liksom mitt emellan
allt, säger Staffan nöjt.
Från balkongen har de utsikt över Vättern som
ligger en liten bit ner från huset. Att bo nära vatten
var ett måste för båda två.
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Under samtalet med Staffan framträder fyra tydliga
teman; idrotten, fjället, jakten och tävlingsmänniskan. Och lite gruvindustri förstås.

En kille med stort sportintresse
Staffan växte upp i Malå, ett samhälle i Västerbottens inland 13 mil väster om Skellefteå. Som liten
var han aktiv inom många idrotter. Längdskidor, löpning, fotboll, hockey, och basket. Hade det funnits
någon pingisklubb i närheten hade han säkerligen
provat det också. Senare i livet spelade han även
innebandy på elitnivå.
– När man bor norröver tycker jag liksom att det
ingår i grundutbildning för alla barn att lära sig att
åka skridskor och skidor riktigt ordentligt.
Som liten hade Staffan som många andra barn
drömmen om att bli någon typ av idrottsstjärna.
Under högstadiet var han inne på en karriär som
idrottslärare. Sedan blev det gymnasium och så
Bergsingenjörsutbildningen på Luleå Universitet.

"Jag har alltid tävlat. Jag
kan inte träna bara för
motionens skull, jag har
alltid tränat för att tävla."

En tävlingsmänniska
Staffan menar att han är en riktig tävlingsmänniska i
allt han gör, både professionellt och på fritiden. Det
blir extra tydligt i hans brinnande idrottsintresse.
– Jag har alltid tävlat. Jag kan inte träna bara för
motionens skull, jag har alltid tränat för att tävla.
Staffan tävlade i längdskidåkning när han var
yngre. Sedan blev det olika löpartävlingar som Maraton och Lidingöloppet. Han slutade att träna inför
lopp när första sonen föddes 1998. Några år tidigare hade han och Bodil köpt sin första hund, och nu
blev det istället tävling i så kallade jaktprover för fågelhund. Och naturligtvis gick det riktigt bra – Niak
är en elithund och tävlar i segrarklass.
– Nu har jag dock tappat lite av intresset för jaktprov när det visade sig att Brage inte har den riktiga
jaktinstinkten för att bli elithund och Niak har fallit
för ålderstrecket. Så nu tävlar jag genom mina barns
idrottsutövning, skrattar Staffan.
Staffan säger att han brinner för den ideella
idrottsrörelsen. Han har under åren varit med och
bildat en rad olika föreningar och suttit i många
föreningsstyrelser. Idrottsrörelsen behövs verkligen
för Sverige, säger han. Den förenar och utan den
skulle idrotten i Sverige stanna av.

Jakt och fjäll – och ett brons i
lassokastning
Jakten är ett annat stort intresse och då främst fågeljakt. Han tycker inte om att sitta på pass, utan vill
hellre gå och kan med lätthet vandra 2 mil på fjället
under ett jaktpass. Han har sett alla stora djur som

Och naturligtvis när
jag sköt min första
tjädertupp.

jag lämnade teknikjobbet som jag haft i
många år.

Vändpunkt: När jag
flyttade till Laisvallgruvan och tog mitt
första produktionsjobb någon gång runt
1994. Det innebar att

Öm punkt: Den
samiska delen av mitt
liv som blivit lite undanträngd. Jag önskar
att jag var mer aktiv
inom den kulturen.

järv, björn, örn och lodjur. Det är bara varg som saknas. Det lär jag väl få se här nere, säger Staffan, bara
inte i närheten av någon av hundarna hoppas jag.
Staffan trivs som allra bäst när han får gå på jakttur på vinterfjället, med skidorna på och hundarna
ute på sök. Skotern är då ett viktigt och trevligt inslag för att komma upp på fjället.
– Tänk dig ett alldeles tyst, vitt landskap och
du slår dig ner med en varm kopp kaffe. Eller nu på
hösten innan de röda löven faller av, då är det vackert, säger Staffan och får något drömskt i blicken.
Så glider samtalet över på Staffans samiska bakgrund. Både mamma och pappa är samer. Många
släktingar på mammas sida är renskötare. Mamma
var fjällsame och tillhörde Sirges sameby, med året
runt marker i Jokkmokk och sommarvistet i Padjelanta nationalpark.
– Min mamma är en riktig profil inom samevärlden. Hon bestämde tidigt att hon inte ville bli renskötarhustru utan utbildade sig till lärare och har
även undervisat i samiska och skrivit många läroböcker i det samiska språket. Både mamma och
pappa var dessutom skickliga sameslöjdare.
Staffan är stolt över sin härkomst men kan tyvärr
själv inte prata samiska. Han röstar i sametinget och
bär kolt vid högtider. Och han tillägger snabbt att
han också är samisk mästare i terränglöpning och
har ett brons i lassokastning.

Same i gruvindustri
Att arbeta i gruvindustri när man har samisk bakgrund är inte helt okomplicerat. Staffan själv är kluven. Han menar att vi behöver metaller för klimatomställningen, samtidigt som han ser att marken blir
påverkad av industrin. Han tycker dock att gruvindustrin får ta oförtjänt mycket stryk. Han menar att
man bör väga ihop det samlade trycket på marken
från olika industrier som skogsbruk, vatten- och
vindkraft samt vägbyggen. Alla dessa industrier tar
marker i anspråk och ofta i högre grad än vad gruvbrytningen gör.
– Historiskt sett har vi inte varit så duktiga, men
nu tar vi verkligen vårt miljöansvar.

Förebilder & idoler
Två chefer från Boliden har inspirerat Staffan i sitt
ledarskap. Den ena var teknikspecialist och ställde
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höga krav på kvalitet och goda förberedelser:
– När vi skulle presentera något var vi alltid
tvungna att ställa oss frågan ”Vad är budskapet?”
Den andra chefen var ingen gruvspecialist, men
han såg till att omge sig med skickliga medarbetare
och gav dem förtroende.
– Han var också väldigt duktig på att se alla
medarbetare, hela människan.
Staffan själv vill vara öppen som chef. Tydlighet
och ärlighet är viktiga egenskaper. Han diskuterar
hellre lösningar än problem.
– En del kan nog tycka att jag kan vara lite halvtjurig och att jag lägger mig i för mycket men tycker
att det är viktigt att delegera och lita på andra.
På min fråga om förebilder utanför arbetslivet
har Staffan svårt att direkt komma på någon:
– Jag är så jäkla tråkig när det gäller sådant! Jag
har egentligen bara lokala förebilder. Människor
som jag lär mig något av, det kan till exempel vara
en hundförare som imponerar. I min ungdom imponerades jag av skidåkare som Sven-Åke Lunbäck,
Thomas Magnusson och Thomas Wassberg. Eller
etiopiern Abebe Bikila som sprang barfota och vann
OS i Rom 1960 och 4 år senare i Tokyo.

Vad gjorde att du valde VD-jobbet
på Zinkgruvan?
– Timingen bland annat, med en familjesituation där
barnen flyttat ut. Vi hade bott på samma ställe i tjugo år och jag var redo att testa något nytt.
Efter 34 år i ett och samma bolag med erfarenheter från olika områden, och i många ledande
befattningar hade Staffan skaffat sig en stabil plattform. Alla visste vem han var och vad han kunde.
– Här i Zinkgruvan är jag ett oskrivet kort och
jag måste visa vem jag är, vad jag kan och går för.
En utmaning. Tävlingsmänniskan i mig kom fram!

Hur vill du verka för närområdet?
– Vi vill ha en god relation med våra grannar. Vi tar
ju till viss del mark i anspråk. Det är därför viktigt
att de får ta del av vår näring. Det kan vara genom
sponsring till lokala föreningar, kommunala simskolan och så vidare. I möjligaste mån vill vi använda
oss av lokala leverantörer och lösningar.

Flytten söderut
Staffan har försökt flytta söder ut en gång tidigare,
till Hedemora och jobb som gruvchef i Garpenberg.
Han trivdes inte alls med de blaskiga mörka vintrarna och saknade de ljusa sommarnätterna. Kommer
han att lyckas den här gången?
– Nu är jag mentalt förberedd. Jag vet vad jag
får och jag har bestämt mig.
Vättern och den nyinköpta båten ingår i satsningen. Han har redan hittat smultronställen i norra
Vätterns skärgård, och beskriver några kala svarta
klippor vid Forsanäset med vindpinade tallar som
påminner honom lite om fjället.
– Där ska jag nog kunna njuta i solnedgången,
säger Staffan.
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Hur går det med
nya servicedepån?
Byggnationen på 1140 meters nivån, mellan Ramp
17 och 21, pågår för fullt.

snabba med STAFFAN SANDSTRÖM
Fullständigt namn: Per Staffan André Sandström. Kallades
under sina första år för Per men eftersom det fanns en till Per i
grannskapet fick han tilltalsnamnet Staffan istället.
Ålder: Fyller 59 i november.
Bor: Stora Forsa, Forsanäset. Har även en stuga i Tärnaby där
vi är på hösten och vintern och ett hus i Åsele där vi tillbringar
sommaren. Jag har också en kåta i Kutjaure.
Lyssnar på: Blandat men rötterna finns i hårdrocken. Den
gamla skolan av hårdrock med band som Deep Purple, Black
Sabbath och Led Zeppelin. Riktig bluesrock gillar jag också.
Favoriträtt: Gahkku (Glödkaka) lagad över öppen eld med
halstrad kallrökt röding eller suovas, kåtarökt renkött. Renkok
av renkött, och märgben med blodpalt som tillbehör som min
mamma lagade. Jag gillar även det italienska köket och har ett
stort matlagningsintresse. Numera är ripa med kantareller en
festmåltid på middagsbordet en lördagkväll.
Dricker helst: En smakrik öl, gärna en ale.
Kör: Helst snöskoter på fjället. Annars väntar jag just nu på
min Volvo V90. Min far lärde mig tidigt – en bil utan dragkrok
är en värdelös bil. Jag har lagt till att en bil utan dragkrok,
fyrhjulsdrift, AC och hög markfrigång, är en värdelös bil.
Läser: Mest jakttidningar. Skummar dagstidningarna Norran,
NA, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

I skrivande stund har vi sex olika delprojekt som
pågår parallellt med cirka elva entreprenörer som
jobbar på plats. Utöver det har vi mycket hjälp från
våra egna medarbetare med allt från transporter till
byggnationer av väggar, specialanpassningar, borrning, nätning och mycket mer.
Projektet har kommit långt och tidsplanen ser ut
att hålla trots att mycket återstår att installera och
bygga. Målet är att vi ska kunna lämna över området till gruvan igen den första januari 2020.
Samordningen på plats sköts av Daniel Dahlström som arbetar på vår verksamhetsutvecklingsavdelning. Daniel är både montageledare och
BAS-U och håller veckovisa samordningsmöten
med alla entreprenörer.
Säkerheten under byggtiden står alltid högst
upp på agendan. Med många olika arbetsgrupper
som arbetar på samma yta gäller det att få alla delaktiga i säkerhetsarbetet.
Text och foto: Stephan Söderberg, projektledare

• 3100 m2 har ett gjutet golv.
• Vi har förbrukat över 600 m3 betong hittills.
Den största delen har blandats på plats.
• Planerat färdigställande: 31 december 2019.

När Roger Schmidt anställdes som "datakille" 2006 var det han och Joacim
Karmfalk som utgjorde Zinkgruvans it-avdelning. Deras kontor/förråd/verkstad
låg ovanpå matsalen i B-huset, och uppgiften var att hålla företagets hundra
pc-datorer i trim. Sen tog utvecklingen fart...

Tittar på: Sport. Främst Skellefteå AIK (hockey) och pingis.
Fredagsmys: Startar bubbelpoolen och kryper ner med en
kall pilsner. Inget tacomys hos familjen Sandström alltså.

Text och foto: Camilla Törnquist, kommunikatör

• Serviceområdet omfattar ca 5300 m2.

På besök i
framtidsfabriken

Favoritresmål: Förutom fjället? Nästa resa blir Norditalien
med vingårdar och god mat. Egentligen föredrar jag kyla
framför värme.

Bra egenskap: Jag blir sällan stressad. Och jag kan somna
precis överallt, närsomhelst.

Fakta kring projektet:

Håkan Mann, projektledare och Roger
Schmidt, sektionschef
för it-sektionen.

– Ja, vilken explosion, säger projektledare Håkan
Mann som anställdes i oktober 2018. It-sektionen
omfattar idag 6 personer och leds av Roger Schmidt.
Utöver den vanliga it-supporten ansvarar numera it-sektionen även för att förse verksamheten med
trådlöst nätverk för att ge möjligheter till framtidens
teknik för produktion och kommunikation.
Under en tid har Zinkgruvan testat Wi-Fi under
jord, men av kostnadsskäl och efter en utvärdering
av olika tekniklösningar övergår nu företaget till en
fast infrastruktur för LTE. Leverantörerna av gruvmaskiner påbörjar även de resan mot LTE-uppkopplad
utrustning, påhejade av Zinkgruvan.
"LTE" står för Long Term Evolution, och innebär
att nätverket kan uppgraderas. 4G är en stabil och
beprövad teknik som gruvan behöver, men när 5G

blir aktuellt kan man enkelt uppgradera tack vare
LTE.

Försöksstation i Mellanby
Sektionen har byggt upp en 1 km lång testanläggning nere i Mellanby. Fyra kablar med olika egenskaper har monterats parallellt, sedan har mätningar gjorts för att se hur de uppför sig under jord. Man
har även mätt radiostrålning.
– Resultaten var betryggande, vi klarade gränsvärdena med god marginal, säger Roger. Under
jord finns bara våra egna frekvenser.
It-sektionens uppgift är nu att tillsammans med
leverantören designa ett stabilt nätverk som når ut
med rätt kapacitet. Det gäller att kombinera ihop
utrustning på ett smart sätt; tjocklekar på kabel,
antenner, läckande kabel som även funkar som antenn och så vidare.
Så snart avtalen är klara med leverantörerna är
it-sektionen beredd att börja rulla ut och installera
kabel. Under första året planerar man att installera
48 km kabel, och därefter kommer nätverket byggas ut i takt med att gruvan växer.
– Vi tar fram möjligheter så att vi kan öka effektiviteten, sammanfattar Håkan.
– Vi skapar helt enkelt framtid, konstaterar Håkan och Roger, och ser väldigt fredagsnöjda ut.
Text och foto: Maria Gunnarsson, BIld & Kultur AB
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Adjunkt Magdalena Öhrling och biskop Johan Dalman.

Biskop gick under jord

I slutet av september besökte biskop Johan Dalman Zinkgruvan under en så kallad visitation till Askersund-Hammars församling. Att göra visitationer
är en stor del av en biskops arbete, men det finns
många platser att besöka. Johan Dalman berättade
bland annat att det tar cirka 12 år att "gå varvet runt"
i Strängnäs stift. Turen bestod av ett besök på bland
annat verkstaden på nivå 800.

Run of Mine

Årets Run of Mine blev en riktig succé! I år gick Run of Mine av stapeln för tredje
gången och de 600 platserna var uppbokade långt i förväg.

"Mångfald och inkludering är verksamhetskritiskt för
oss. Vi måste vara en öppen och tillgänglig arbetsplats
där alla, oavsett kön, religion, sexualitet, etnicitet
och så vidare känner sig välkomna. Vi arbetar på flera
fronter med den frågan. Att arrangera Lakeside Pride
tillsammans med Askersunds kommun är ett exempel"
Monika Andersson, kommunikationsansvarig

Det har varit en toppensommar i Knalla! Vi har haft
ungefär 2500 besökare, och alla har varit nöjda tror
jag. Musikkvällen i juli kom det massor av folk och
mopedrallyt i september var också en höjdpunkt. Nu
under hösten tittar vi på att öka utställningen med mer
information om den moderna verksamheten. Det finns
alltid något att göra!

Rikard Muckenhirn.

3 lärlingar

Christoffer Sjöberg, Gustav Lundqvist och Liam
Stimose går andra året på Alléskolans Bygg- och
anläggningsprogram med inriktning Gruvspåret. Efter 3 veckors introduktion då de besökte flera olika
delar av verksamheten arbetar de från vecka 38 på
olika skift på Pall inom gruvproduktionen.
Christoffer.

Gustav.

Liam.

