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Målet för 2020 är ha en stabil och säker produktion. 
Med det menar jag en produktion där det rullar på 
utan avbrott och stress. 

Jag brukar tänka på det som att uppnå ett bra flyt. Saker 
som stör flytet är exempelvis när det inträffar oväntade 
händelser, när maskiner går sönder, när gaveln inte är 
förberedd för det arbete som är inplanerat, när det inte 
finns luft, vatten eller el framdraget, när maskinen inte 
är avspolad, när… Ja ni kan säkert själva räkna upp ex-
empel i er vardag när det inte flyter på. När flytet bryts, 
är det lätt att känna stress och irritation. Det är något jag 
tror vi alla kan relatera till. Det är också då det är allra 
störst risk att man tar genvägar när det gäller säkerhe-
ten. Oftast med bra avsikter. Kanske vet 
man att kollegorna väntar på att man ska 
bli färdig och därför vill man jobba på 
så fort som möjligt. Kanske är det snart 
slut för dagen och man vill inte lämna 
kvar något ofärdigt till de som kommer 
efter. Men det är just då som det är 
allra mest viktigt att vi stannar 
upp, motar stresstankarna 
och tänker säkerhet. Här 
måste vi alla vara våra egen 
ledare och fatta de rätta 
besluten. För vad är det 
i slutänden som är mest 
viktigt?

 

 

”Vi alla är våra  
egna ledare”
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Staffans tre fokus- 
områden under 
2020 för en stabil 
och säker produk-
tion:

• Utveckla plane-
ring och styrning/
ledning av arbetet

• Öka riskmedve-
tenhet genom att 
tänka efter före, 
stanna upp och 
inte stressa

• Göra bättre 
riskbedömningar/
analyser DIAMANTBORRNING

98 638 m
(30% mer än 2018)

Det motsvarar att 
borra rakt igenom 

11,4 stycken 
Mount Everest.

Staffan Sandström
VD

PASTA

298 609 m3

(3,5% mer än 2018)
För att en genomsnittlig 

dusch ska strila ut samma 
mängd vatten måste den 

vara igång non-stop 
i 47,3 år.

PRODUKTIONSBORRNING 185 231 m
(25% mer än 2018)

Det är lika långt som 
mellan Zinkgruvan och

Lidingö i 
Stockholm.

PR
ODUKTION I GRUVAN 

1 320 520 ton malm
(1,6% mer än 2018)

Det motsvarar 
vikten av ungefär 

132 eiffeltorn. 

REKORDÅRET 2019

Zinktrycket

Ledningsgrupp med Joseph Holmes, anrikningschef; Lars Bengtsson, tf. HMS-chef, 
Per-Anders Ivarsson HR-chef; Staffan Sandström VD; Craig Griffiths, gruvchef; 
Lena Malmgren, ekonomichef; Christian Erhard, inköpschef och Anja Hagerud, 
tillförordnad prospekteringschef går igenom resultatet av medarbetarenkäten.
Saknas på bild gör Ronny Frimodig, verksamhetsutvecklingschef.

Hur kan vi bli bättre?
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SÄKERHET I FOKUS

Zinktrycket följer med arbetsmiljösamordnare Lars 
Bengtsson till mekverkstan på 800 meter för att träf-
fa en grupp mekaniker som jobbar med stora maski-
ner på mobilt underhåll. Ihop ska de ringa in risker på  
arbetsplatsen.

– Ofta är det magkänslan som säger till när vi tar en 
risk, inleder Lars. Man kanske plötsligt står väldigt högt 
på en stege. På fritiden tar vi ofta den sortens risker.

Ett litet menande skratt går över bordet och blick-
arna riktas åt samma håll. Stegklättaren själv ser obe-
rörd ut. Block med post-it-lappar delas ut och alla upp-
manas att skriva ner risker de ser i sina jobb. En risk 
per lapp. 

– Fysisk risk eller psykisk risk, frågar någon.
– Båda!
– Då skriver jag upp dig, säger någon vänligt till en 

kollega.
– Men det finns ju hur mycket risker som helst, säger 

någon lite uppgivet och sakta börjar samtalet ta form.
M ekanikerna på mobilt underhåll är totalt 27 per-

soner. Flertalet jobbar på verkstaden på 800 meter, 
och några på personbilsverkstaden på 650. Deras 
arbete omfattar oändligt många moment, både inne 
på verkstan och ute i gruvan. Riskerna som arbets- 
laget ringar in har stor spännvidd. Det talas om att halka i  

hydraulolja på betonggolvet, om klämrisker vid däck-
byten och om sten som faller ner från ostädade ma-
skiner.

Riskerna som lyfts fram bedöms på två sätt: dels 
hur allvarliga konsekvenserna blir om det händer, dels 
hur stor sannolikheten är att det faktiskt ska hända. 

Fler och fler lappar landar hos Lars: Buller, tunga 
lyft, utrymmesbrist, damm som virvlar upp när man 
blåser rent AC-filter med tryckluft, verktyg som slinter, 
lyftredskap som är dåliga eller felaktiga, hydraulolja 
som läcker med skärande stråle, att bogsera skadade 
maskiner från osäkra om-
råden. Men stress då? 

– Ja, då tillkommer 
slarv... Man kanske tar 
genvägar. Då är det lätt att 
det händer något. 

– Vi mekaniker ska 
inte stressa, säger någon. 
Vi ska jobba på metodiskt, 
lugnt och stabilt. 

Någon tar en kaka 
till. Kungen som sitter 
inramad på väggen ler 
uppmuntrande. Under 
samtalet konstateras att 
många har ungefär sam-
ma risker. Men det handlar också om att få upp ögonen 
för varandras risker. Den som skapar plötsligt buller 
på verkstaden har ofta hunnit få på sig hörselkåporna. 
Men inte alltid kollegorna... 

– En som jobbat länge på verkstan har ofta nedsatt 
hörsel, säger Lars.

– Va?
Att jobba säkert kan ta lite längre tid. Det kan krä-

vas extra utrustning. 
– Det gäller också att ni tar ansvar och talar om vad ni 

behöver för att kunna jobba säkert, avslutar Lars mötet. 

Text & foto: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB

Lars Bengtsson.

Följ med till mek 800

När vi pratar om ”zero harm” menar vi att ingen ska skada sig på jobbet. Men att 
bygga en säkerhetskultur, hur går det till? Och vad menas? Hur bygger man in 
ett tänk hos var och en i företaget att ständigt ställa sig frågan: ”Kan något gå 
snett nu? Jobbar jag verkligen säkert?”

Ett samtal om risker 
på mobilt underhåll

Nya säkrare 
flyktmasker 
Lundin Mining 
inför syrepro-
ducerande 
masker i alla sina 
gruvor för att öka 
säkerheten. De 
nya maskerna 
har syretillgång i 
minst 30 minuter 
och påverkas 
inte av brandrök. 
Maskerna införs 
successivt  fram 
till slutet av mars.
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Under mitten av 1900-talet gjorde direktör Sven To-
rell upp affärer på gårdsplanen när han var på väg in 
till kontoret. Inköpsavdelningen på dagens Zinkgru-
van Mining har ett lite mer strukturerat arbetssätt. 
Varje inköps- och förrådsprocess spänner över flera 
områden i företaget och berör många personer, där-
för beskrivs allt noggrant i det nya verksamhetssys-
temet.

Det är onsdag i mitten av januari och inköpsavdelning-
en ska ha APT-möte när Zinktrycket kommer på besök. 
I mötesrummet sitter de två inköparna Malin Hilmerson 
och Magnus Öberg och väntar på resten av gruppen. 

– Mötet skulle ju börja för två minuter sedan, säger 
Malin till Magnus.

Magnus nickar och svarar skämtsamt:
– Det är säkert kaffemaskinen som strular…
Strax därefter ansluter Susanne Göthe till mötet 

och ytterligare någon minut senare kommer Maria 
Berglund. Sist kommer inköpschef 
Christian Erhard – inköparna är samlade 
och det är dags att sätta igång. I mötes-
rummet tronar också avdelningens stolt-
het: Zinkgruvan Minings vandringspris i 
golf som 2019 vanns av Morgan Karls-
son på förrådet. 

Snabba möten, 
snabba frågor
Mötet inleds med en snabb avstämning: 
som vanligt behövs det nya gummistöv-

lar i storlek 42 och gruvchef Craig Griffiths har efter-
frågat de joiner-boxar som behövs för att bygga 
ut radiokommunikationen i gruvan.  

– Vi la beställningen i december och det 
är 4–5 veckors leveranstid, så de kommer 
nog nästa vecka. De är på väg från Austra-
lien, säger Maria Berglund. Maria har koll på 
alla lagerhållna artiklar och är SAP-ansvarig 
vilket innebär att hon är ansvarig för lagerar-
tiklarna i systemet som alla beställningar, offer-
ter och inköp går igenom.  

Sen är det säkerhetsfrågor: ett konstaterande av 
väl höga olycksfallssiffror 2019, en utökning av gång-
fartsområdena och en genomgång av de nya syre- 
producerande maskerna. 

Susanne Göthes telefon ringer och hon smiter ut 
från mötet. Det är en Sandvik-maskin som pajat, och det 
är viktigt att den lagas snabbt. Och för att den ska kunna 
lagas måste några delar köpas in. Susanne ansvarar för 

direktinköp av varor som inte är lagerför-
da, det vill säga sådant som ligger utanför 
avtal eller inte lagerhålls.

– Oftast har vi kostnadsfokus när det 
gäller inköp, säger Christian Erhard. Men 
ibland är det viktigare att det går fort. Det 
har hänt att vi har flugit in artiklar, eller att 
artiklar fått åka taxi hit från Norrland. 

Efter säkerhetsfrågorna stämmer 
gruppen av projekten. Ett projekt som 
stött på patrull är satsningen med att 
hämta borrvatten i Trysjön. Ett av de in-

”Det har ju varit nära att 
bli fel några gånger. Som 
när vi nästan köpte gum-
mistövlar för tre miljoner 
kronor.”

Magnus Öberg

”Gummistövlar i 
storlek 42 behövs jämt”

Nathalie Särnström 
kör in en av dagens 
leveranser.

Susanne Göthe och 
Christian Erhard.

RESPEKT
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blandade företagen gick i konkurs, men ett nytt före-
tag är redan på väg in. 

– Hade det nya företaget fått bestämma hade det 
redan varit klart, men vi inväntar advokaten för att se till 
att det blir ett snyggt avslut först, säger Malin Hilmer-
son.

Malin och Magnus är strategiska inköpare, vilket 
innebär att de främst jobbar med projekt, långa avtal 
och upphandlingar.

När Malin kommer upp till sitt kontor efter mötet 
går det undan. Ett huvud tittar in genom dörren: 

– En relativt ny pump har gått sönder på mossen. 
Jag säger inte att det inte är vi som haft sönder den, 
men den har bara gått 20 timmar och vi har ju inte gjort 
något speciellt…  Kan det gå på garantin?

– Vi kanske borde väcka frågan, svarar Malin.  
Strax därefter tittar ett nytt huvud in, Steve Beach 

från Lundin Mining är i uppstarten av ett ”directional 
drilling”-projekt i gruvan. För att hålen verkligen ska 
hamna där Zinkgruvan Mining vill är planen att anlita 
entreprenörer. 

– Is it in the budget?, frågar Malin, och de börjar 
diskutera. Ska vi teckna avtal på sex månader? Tre? 

Efter en stund har Steve fått sina frågor besvarade 
och pilar ut. Några sekunder senare ringer telefonen: 

– Tjenare Janne! Ja, det går alltid bra för mig, tack-
ar som frågar. Är det en stor prisökning? Jag får nog 
kolla upp det... Ja, okej, jag kollar upp hur priserna ut-
vecklats... Ja, det är bra, hej! 

Förrådet: Koll på 7000 artiklar
Zinkgruvan Minings inköpsavdelning omfattar totalt 12 
personer, sex inköpare och sex förrådare, varav två på 
förråd under jord. När någon i företaget vill ha något, 
tar de kontakt med inköpsavdelningen som tar in offer-
ter. Tillsammans bestämmer de sig för en leverantör, 
och beställer det som behövs. När artikeln sedan kom-
mer är det förrådet som tar emot varorna. 

Idag är det Morgan Karlsson, Emma Lindgren och 
Nathalie Särnström som lossar, lastar och truckar runt 
i förrådet. Tillsammans ansvarar de för i stort sett all-
ting som levereras till Zinkgruvan, allt från kaffepaket 
till stora pumpar. Undantaget är bulkgods, exempelvis 
oljor och kemikalier. 

– I snitt tar vi emot och lossar ungefär fem lastbilar per 
dag, säger Emma. 

De ansvarar inte bara för inkommande gods, utan 
också för allting som ska från förrådet och vidare ut i 
företaget. Arbetsledare reserverar eller beställer och 
sen plockas det ihop av förrådarna innan det transpor-
teras till rätt ställe. 

– Kommunikationen är det viktiga, vi ser ju inte att 
förbrukningen av en viss artikel ökar förrän den redan 
har ökat. Vi måste ha en balans i förrådet, artiklar mås-
te finnas när de behövs, men att bara låta dem ligga 
innebär en kostnad,  just nu är våra lager värda ungefär 
38 miljoner kronor, säger Christian. 

Text & foto: Adam Ryberg, Bild & Kultur AB

De fyra små flaggorna har suttit här sedan jag började, 
så de vet jag inte vem som satt upp. Men den stora 

Frölundaflaggan är Marias i alla fall”.
Nathalie Särnström

Morgan Karlsson 
lossar dagens 
första lastbil.

NYA RÖKOMRÅDEN–INGEN SKA UTSÄTTAS FÖR ANDRAS TOBAKSRÖK PÅ JOBBET
Den 1 januari togs nya 
rökrutor i bruk. De är 
placerade så att ingen 
ofrivilligt utsätts för 
tobaksrök.  

Detta i enlighet med 
den nya lagstiftning som 
säger att arbetsgivaren 
har ansvaret för att 
begränsa ofrivillig expo-

nering av tobaksrök på 
arbetet. Till exempel har 
alla angivna platser som 
låg i direkt anslutning 
till en entré flyttats. 

Företaget erbjuder 
samtidigt kostnadsfri 
tobaksavvänjning till alla 
som vill under 2020. 

Supply Chain 
Management...
...är en nystartad 
avdelning på 
Lundin Mining 
som hanterar 
globala inköp. 
Planen är att 
inköpsavdelning-
arna  på de olika 
gruvorna ska dra 
nytta av att tillhöra 
en stor koncern. 
Lundin Mining 
kommer också 
ställa hårdare 
krav på gruvorna 
att säkerställa att 
leverantörer och 
entreprenörer 
följer vissa krav 
när det gäller 
exempelvis 
mänskliga 
rättigheter, uppfö-
randekod, etiska 
värderingar och 
anti-korruption.
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– Digitaliseringen och övergången till att köra gruvans maskiner med hjälp av automa-
tion är branschens nästa stora tekniksprång, säger Staffan Sandström. Det är ett sätt 
att både förbättra säkerheten i företaget och öka lönsamheten. Det är målet med det 
hela. Och medlet, det är teknikförbättringar.

– Teknikförbättringar sker  hela tiden, sä-
ger Staffan. Man moderniserar, men oftast 
i ganska små steg. Vårt nästa steg är digi-
taliseringstekniken. Det digitala gör att vi 
kan nyttja all data som förs in i vårt system. 
Själva automationen gör att vi kan fjärrstyra 
maskiner. 

Det finns arbetsuppgifter som i framti-
den kommer lösas med hjälp av automa-
tion, men där det idag inte finns teknik. 
Som exempel nämner Staffan laddning vid 
ortdrivning. Den som laddar står idag på en 
höj- och sänkbar plattform invid oförstärkt 
berg.  

– Det är en riskfylld position och den vill 
vi kunna jobba bort. 

Lastningen är ett annat exempel:
– Vi skickar in lastmaskinen under helt 

oförstärkt berg, och den som kör styr den 
via radio i närheten. Den personen vill vi 
flytta in i kontorsmiljö, under eller ovan jord. 

Ökad produktivitet – hur då?
Staffan ritar upp en graf över hur aktivite-
ten i gruvan pendlar, och man ser ett tydligt  
aktivitets-tapp i skiftskarvarna. 
– Ju fler skift man har, desto större potential 
finns det att spara tid tack vare automatio-
nen. När det är skiftuppstart är aktiviteten 
låg. Sen ökar den stadigt, och så sjunker 
den vid rast. 

Mätningarna visar att det just nu pågår 
aktivitet vid en gavel under 25 % av ar-

betstiden. Omräknat i tid så är det någon 
som utför något vid en gavel under sam-
manlagt 2–3 timmar på ett skift. 

– Om man fick upp den tiden vid ga-
veln en enda timme till på skiftet, så inne-
bär det att produktionen där ökar 20 %, sä-
ger Staffan. Nu säger jag inte att vi ska köra 
100 % på alla ställen, jag vet att det inte går. 
Men! Vi driver en underjordsgruva där vi 
nyttjar 25 % av kapaciteten. Resten av tiden 
förflyttar vi oss, hämtar grejer. Folk är inte 
lata, det är inte det jag säger, poängterar 
Staffan. Men om till exempel Aspa körde 
sin anläggning 25–30 % av tillgänglig tid, 
då skulle de ju gå i konkurs! 

Omdesign av gruvan
Automationskörningen kräver också ny-
tänk i hur gruvan designas. Den måste an-
passas till körning med obemannad trafik, 
så att alla ändå kan ta sig fram.

– Obemannade och bemannade for-
don kan inte mötas i samma ort, mixtrafik 
funkar inte, förklarar Staffan. Den obeman-
nade trafiken ska gå själv i ett avspärrat 
område. Det kan också bli nya lösningar 
med kombinationer av transportband, obe-
mannat och lastbilar. Vi måste vara flexibla. 

I gruvbranschen i stort används re-
dan automationskörning på många håll. 
Inom Lundinkoncernen har Neves Corvo 
i dagsläget kommit längre. Å andra sidan 
har Zinkgruvan Mining redan rätt lång er-
farenhet av just automationslastning, det 
är själva nätuppkopplingen som har varit 
otillräcklig. 

– Ja, så får vi bara det nya nätverket 
på plats kommer det gå fint, säger Staffan. 
Den stora förutsättningen är ju ett kommu-
nikationsnät. 

SIDOR OM

VD:

AUTOMATION 
& DIGITALISERING 
I GRUVAN

Staffan skissar snabbt: hur kom-
mer vi åt produktionsglappen vid 
raster och skiftbyten?

”Bran-
schens 
stora 
teknik-
språng”

Text: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB
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D et är nu det gäller. Nu ska den 
stora nätverksutbyggnaden på-
börjas. Inne på it-kontoret råder 
en speciell stämning, upprymd 

och koncentrerad på samma gång. Roger 
Schmidt och Håkan Mann berättar om pro-
cessen som nu är igång.

– Vi måste vara pangkreativa nu, säger 
Håkan Mann och visar kontorets whiteboard.

Där finns arbetsprocessen uppritad och 
täckt av post-it-lappar. Ett uppdrag per lapp. 
På stående fot hålls täta avstämningsmöten, 
då lapparna sakta flyttas framåt längs plane-
ringens rutnät.

Det var i slutet av november 2019 som 
Zinkgruvan Mining och Telia tecknade avtal 
om ett helt nytt mobilnät för gruvan; ett ro-
bust nät med mycket hög prestanda, tillför-
litlighet och tillgänglighet. Nätet ska bli en 
plattform för digitalisering och effektivisering 
av företagets verksamhet. Det utgör själva 
infrastrukturen som all info ska färdas på.

– Vår vision är att det vid årsskiftet ska 
finnas ett trådlöst nätverk som når ut i hela 
gruvan, säger Roger. Det är som att vi lägger 
räls. Vilka tåg som ska köra på den vet vi inte 
exakt ännu, vi bara bygger ett stabilt nät. Den 
här tekniken möjliggör.

I praktiken kommer installationen av nät-
verket att delas upp i tre etapper, först ut är 
Västra Fältet. Etapp två blir Burkland och sist 
Nygruvan. I slutet av 2020 beräknas utbygg-
naden vara genomförd.

– Vi installerar första etappen med anten-
ner och allt och sen kopplar vi upp den via 
Dagrampen mot ”storhjärnan” ovan jord, och 
därmed ska vi ha nät igång i Västra Fältet. 
Men det här är helt nytt, inte bara för oss, 
utan för hela Sverige. Det kommer bli saker 
längs vägen man kanske inte tänkte på när 
man körde igång, säger Håkan.

Men behöver vi den här 
tekniken?
– Absolut. Vi behöver den i allra högsta grad, 
säger Håkan. Vi går längre ner på djupet. Det 
går åt mer och mer tid att transportera berg. 
Då måste vi effektivisera infrastrukturen. 
Man kanske kan sitta ovan jord och köra 
berg. Eller på ett kontor under jord. På så vis 
kan man köra även i skiftskarvarna, för att 
vinna tid.

– Vi behöver tekniken för att öka säker-
heten också, fortsätter Roger. Med Mobi-
laris kommer man kunna se var människor 
och maskiner befinner sig. I en utrymnings- 
situation är det bra. Du ser var alla är. Och 
idag kan man faktiskt tappa bort en maskin 
i gruvan, säger Roger. 

Att koppla upp en gruva handlar myck-
et om visioner och drömmar. Men visionen 
att ha en gruvarbetarlös gruva är inget för 
Zinkgruvan Mining:

– Nej, vi måste ju ha el, vatten, luft, meka-
niker... Det kommer alltid behövas folk under 
jord. Man får vara lagom visionär! 

Viktigt nu är att alla är med och hjälper 
till att släppa fram dem som bygger. Att ut- 
rullningen kan bli så effektiv som det bara 
går. 

– Installationen görs med hjälp av entre-
prenörer, men vi kommer vara med i hela pro-
cessen så vi kan vårt nät. När nätet är färdig- 
byggt ska vi driva och bygga ut det i egen 
regi, säger Håkan Mann. 

SÅ HÄR 
BYGGER 

VI UT

ETAPP 2 
BURKLAND

ETAPP 1 
VÄSTRA FÄLTET

ETAPP 3
NYGRUVAN

Nyttigt nytt nät
Tidsplan
Innan årets slut ska det mobila nätet 
vara igång i hela gruvan. 

Nätets planerade storlek vid 
kommande årsskifte
48 kilometer

Teknik
Mobilnätet bygger på dedikerad 
kapacitet från licensierade 4G- 
frekvenser som är redo att skalas 
upp till 5G för framtida behov.

Servern för all information finns i fö-
retaget – inte hos någon extern ope-
ratör. Detta ger företaget en högre 
säkerhet genom kontrollen över det 
egna nätet och dess kapacitet.

Användningsområden
För nätuppkopplade prylar, för-
bättrad lokalisering av personal, 
kommunikation nere i gruvan  
(”Push-to-talk”) samt fjärrstyrning 
och lokalisering av maskiner.

”Vi måste vara 
pangkreativa nu”

IT-AVDELNINGEN:

AUTOMATION & DIGITALISERING I GRUVAN
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ARBETSLEDAREN MARCUS WIKVIST:

”Vi håller 
tummarna”

– Jag tycker det är kanon att vi går mot automation. Det är bra för 
arbetsmiljön att komma bort från buller och damm. När man lastar 
fyller man skopan mellan 50 och 100 gånger på ett skift. Man 
hoppar då ur maskinen 50 till 100 gånger för att köra maskinen 
in i berghögen. Det sliter, säger Marcus Wikvist, arbetsledare på 
lastning/transport.

 Vägen framåt för lastning med automation har inte varit spikrak. 
 – Det har krånglat och strulat och stannat, och vi har provat oss fram. Någ-

ra personer har jobbat vidare med det och är framåt i frågan, säger Marcus.
 Under morgondagen ska en ny version testas på lastning via fiber och tv-

skärm. Tidigare spelades sträckan in och maskinen skulle sedan gå helt på egen 
hand, men det visade sig för komplicerat. Nu kringgår man idén med att lägga en rutt, 

och istället sitter föraren på 800 meter och styr lastmaskinen, som går strax under nivå 
965. Tack vare laserskannrar på maskinen kommer den inte kunna krocka in i väggar.

 – Vi håller tummarna, säger Marcus.

LASTAREN KEVIN KIL:

”Det kommer 
bli mer fart!”
Kevin Kil är lastare på A-skiftet och har jobbat i Zinkgruvan i fyra år. 
Han kom till gruvan första gången på studiebesök med gymnasie- 
klassen på Bygg- och anläggningsprogrammet. Sen blev det 
sommarjobb med lastning och fast anställning efter det. 

– Jag trivs bra med att lasta, vet inte riktigt varför men jag gillar det, 
säger Kevin som är en av dem som lastat allra mest med automation. 

Han har kört med automation när det varit möjligt, men med det 
gamla wifi-nätverket stod maskinerna ofta stilla. 

– Jag tror det kommer bli bra med nya nätverket, säger Kevin. Och 
det är betydligt bättre med automationen än att lasta på vanliga viset. Det 
blir mer som en kontorsmiljö och det är väldigt mycket bättre för kroppen. Man 
slipper vibrationer och damm. I början tappade jag något av känslan, men sen lär 
man sig titta på bilden, och se istället.

Kevin ser också en tydlig chans att spara tid med automationen:
– Jag avslutar lastningen ungefär en halvtimme innan skjuttid, för att hinna ta mig till 

säkert område på 800 eller 650. 
Om Kevin lämnar lastmaskinen 14.30, och nästa lastare startar maskinen 16.00, då har 

maskinen stått still i 1,5 timme. Med treskift ”tappar” man då 4,5 timmar per dygn per maskin. 
– Ja, jag tror det kommer släppa nu, med det nya. Det kommer bli mer fart!
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”Ny teknik för 
med sig nya 
situationer”
D et tekniksprång som just nu pågår i före-
taget med digitalisering och automation 
innebär bland annat att den exakta positio-
nen för såväl maskiner som människor ska 
kunna följas i realtid på skärm. 

– Ny teknik för med sig nya situationer och 
då vill vi från facket följa utvecklingen på nära 
håll för att bevaka de anställdas intressen, 
säger Sam Davidsson som är ordförande på 
IF Metall på Zinkgruvan Mining.

Systemet ska ge större trygghet för an-
ställda, och även spara tid då man exempel-
vis kan se var maskiner står parkerade eller 
var närmaste elektriker befinner sig.

– Vi vill avtala om hur man får använda  
systemen, för att skydda den enskilda indivi-
dens känsla av integritet, fortsätter Sam. I kol-
lektivavtalet står till exempel att vi har arbets- 
skyldighet. Det betyder att man jobbar när 
man är på jobbet. Men att man faktiskt gör det 
är arbetsledarens sak att hålla koll på – inte ett 
övervakningssystem, menar Sam.

Rent teoretiskt skulle man kunna över-
vaka enskilda personers arbetsinsatser via 

positioneringssystem: man skulle kunna 
notera att förare A kör sin första skopa bara 
fem minuter in på skiftet – medan förare B 
på efterföljande skift tippar sin första skopa 
en halvtimme in på sitt skift. Är då förare B 
väldigt långsam? Eller är det kanske förare 
A som drällt sten överallt så att förare B får 
börja med att röja...? Denna typ av frågor kan 
inte besvaras av ett system, utan bör hante-
ras på arbetsledarnivå, menar facket.

– Men bygger vi ut tekniken och allt fung-
erar som det ska, då kan det bli hur bra som 
helst, inflikar huvudskyddsombudet Jörgen 
Ingvarsson. Ett system där människor och 
maskiner är taggade kan vara allmänt bra. 
Det har jag sett i Kristinebergsgruvan. Det 
funkar helt naturligt och spar mycket tid.

– Ja, gör vi den här resan förnuftigt kom-
mer vi alla att spara tid, och jag tycker vi har 
en bra dialog, säger Sam. Det är just dialo-
gen som är viktig, både att de som utvecklar 
systemen hinner diskutera med dem runt 
omkring, och att ledningen håller alla upp-
daterade om vad som händer och varför. Jag 
upplever att Zinkgruvan Mining är ett väldigt 

transparent företag, vilket är bra. Det spar tid 
att vi har insyn och chans att bidra med tan-
kar kring det som görs. 

Genom sina 163 år har företaget genom-
levt mängder av tekniksprång. Man har gått 
från handborrning till tryckluftsdrivna borr-
maskiner. Från tryckluft till hydraulik. Från 
vaskeri till flotation, från igensättningsbryt-
ning till pallbrytning. Från stegar till hiss. Från 
trasselsuddar i öronen till hörselkåpor. Från 
häst till ånglok. Från båt till lastbil. En ständig 
utveckling.

– Jo, vi har nog alltid velat ligga i fram-
kant, säger Sam, men det tar också kraft att 
ploga väg. Teknikutvecklingen måste finnas, 
ingen vill backa och svenskar gillar ny teknik. 
Men det ska vara en sund utveckling! När 
man bryter ny mark ingår det att ta några 
steg framåt och sen halka bakåt lite. I många 
fall är vi vana vid att köpa färdiga koncept, 
men i automationsutbyggnaden under jord 
görs utvecklingsarbetet på plats. Situatio-
nerna är ständigt nya, och det krävs tålamod. 
Och vad vi också ser är vikten av att testa i 
liten skala först, för om en nyhet har många 
inledande problem är det risk att folk tröttnar.

– Men det är också väldigt roligt att få 
uppleva ett tekniksprång, säger Jörgen, 
som själv var med om att gå från handhållna, 
tryckluftsdrivna maskiner till hjulburet och 
hydraulik på 80-talet. 

Jörgen är hårt inflätad i gruvans historia: 
hans far Sture Ingvarsson var på sin tid en 
välkänd profil i gruvan som kunnig mekani-
ker med koll på allt. Jörgens morfar jobbade 
också i företaget och morfars far likaså.

– Satsningen som nu görs innebär att 
ledningen ser framåt, säger Jörgen. Jag tror 
att de som anställs nu har god chans att vara 
med och fira företagets 200 år! 

FACKET:

Dumpervagnen av modell U3N 21 
utvecklades i samarbete mellan 
Vieille Montagne och Atlas Diesel.
Vagnen drevs med tryckluft och 
framför själva korgen med malm 
fanns slangvindan för tryck-
luftslangen, som rullade ut sig och 
rullade upp sig när man körde. 
Dumpervagnen började användas 
i Nygruvan på 1950-talet och 

gick som en skyttelvagn mellan 
kastlastmaskinen och rollan, dvs. 
rullschaktet där malmen tippades 
med hjälp av tryckluft. 1969 kom 
Cavon från Atlas, som ersatte både 
kastlastmaskin och dumpervagn, 
berättar Karl- Henrik Persson 
på gruvmuseet, som själv körde 
dumpervagn i Nygruvan i början 
av 1960-talet.

KA

RL-HENRIK BERÄTTAR

TEK N IKS P R Å N G 1 9 52

Sam 
Davidsson.

AUTOMATION & DIGITALISERING I GRUVAN
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Vissa kanske ser skyddsombudet som en polis, som 
bara påpekar när hakremmen måste knäppas. Men 
ett skyddsombuds uppgift handlar om allas säker-
het – att hålla ögonen öppna för risker och att vara 
ett språkrör för personalen.

Hos Zinkgruvan Mining är säkerheten högsta prioritet. 
Arbetar man en kilometer under jord, och antalet eva-
kueringsvägar går att räkna på en hand är det viktigt att 
ha ett kontinuerligt säkerhetstänk där risker minimeras. 
Tar något eld här nere har inte röken någonstans att ta 
vägen förutom genom gruvgångarna. 

Erika Granberg är skyddsombud på A-skiftet på 
gruvservice och arbetar tätt tillsammans med arbetsle-
dare Cecilia Fransson för att åtgärda risker. 

– Vi vill egentligen ha ett skyddsombud på varje 
skift, men just nu saknar vi en på C-skiftet. Så länge 
brukar jag låna Anders Eklöf eller Pernilla Karlsson av 
Patrik, säger Cecilia och syftar på sin kontorsgranne 
Patrik Stenholm, som är arbetsledare på ortdrivning.

Patrik fyller i: 
– Skyddsombuden är vår högra hand. Vi vill sam- 

arbeta så mycket som möjligt med dem.
Just samarbetet är det viktiga; om Erika får nys om 

en risk berättar hon det för Cecilia och tillsammans dis-
kuterar de och gör en utvärdering. Hur kan vi eliminera 
risken på bästa sätt? Ibland handlar det inte bara om ett 
borrspjut som ligger och skräpar, utan det kan handla 
om större processer, som påverkar flera avdelningar.

Från balja till balpress
Ett exempel på när samarbetet ger resultat var i well-
pappshanteringen på mekförrådet på 800 meter. Eri-
ka hade gjort en riskobservation på baljorna med lock 
som finns där. Problemet är att det ofta slängs ovikt 
wellpapp i baljorna, som sedan fastnar när baljorna 
ska tömmas. Operatören tvingades då till att ställa sig 
framför baljan och dra loss pappen. 

– Vi var tvungna att göra något, för om det hände nå-
got med hydraulsystemet när man stod där kunde 
man få baljan över sig, säger Erika. 

Cecilia och Erika tog en titt på problemet, utvärde-
rade och diskuterade med andra berörda och lanse-
rade idén med en balpress. En balpress köptes in och 
gav förutom en bättre arbetsmiljö också en effektivare 
sophantering: när pappen pressats får den plats på en 
europapall vilket passar bättre i det pussel som läggs i 
fraktbilen när allting ska upp till marknivå. Det går helt 
enkelt att köra mer papp i varje lass. 

– Alla ska egentligen vara sitt eget skyddsombud, 
säger Erika. Men vi utnämnda ska väl lyfta blicken, och 
se det på ett lite bredare sätt. 

Skyddsombuden spelar en viktig roll i projekten 
som pågår i Zinkgruvan. När tvätthallen på 800 meter 
skulle renoveras var ett skyddsombud inblandat och 
hade koll på hur riskerna kunde minimeras och tack 
vare det hänger nu alla slangar på krokar istället för att 
ligga slängda på golvet och utgöra snubbelrisk.

Marcus Wikvist är arbetsledare på lastning/trans-
port och förväntar sig att hans skyddsombud Stefan 
Ivarsson aktivt ska arbeta med skyddsarbete och infor-
mera Marcus om han ser något som kan utgöra en risk.

– Stefan är väldigt erfaren och har mycket kun-
skap, så det är väldigt bra för mig att kunna bolla idéer 
med honom vid skyddsarbeten, säger Marcus.  

Text: Adam Ryberg, Bild & Kultur AB

Våra vardagshjältar!

Jobbar du under jord? 
Du känner igen våra 

skyddsombud på den 
gröna hjälmen!

Skyddsombuden

Cecilia 
Fransson 

Erika 
Granberg
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Från vänster:
Stefan Ivarsson; Roger 

Gårdeman, Drillcon; Leif 
Eriksson, Drillcon; Izet 

Dervic; Sam Davidsson; 
Anders Eklöf; Fredrik 

Grönkvist; Erika Granberg;
Lennart Gustavsson; Bo 

Karlsson; Henrik Björkman; 
Jörgen Ingvarsson; Anders 

Lundberg och Linda 
Lundkvist. 

FÖRTRÄFFLIGHET
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Lundin Minings senaste förvärv Chapada ligger näs-
tan 1 000 mil från Zinkgruvan, på andra sidan Atlan-
ten och ekvatorn i Alto Horizonte i Brasilien.

De senaste åren har Lundin Mining aktivt sökt efter 
nästa projekt eller gruva för att komplettera sin portfölj 
av verksamheter i Chile, Sverige, Portugal och USA. 

Den 15 april 2019, efter att ha vänt på många ste-
nar, meddelade företaget att man framgångsrikt hade 
ingått avtal med Yamana Gold Inc. om att köpa företa-
get Mineração Maracá Indústria e Comércio S/A, känt 
som Chapada guld- och koppargru-
va. Efter mycket hårt arbete av många 
team i organisationen slutfördes affä-
ren 5 juli 2019 och Chapada blev offi- 
ciellt en medlem av Lundin Mining- 
familjen.

– Förvärvet av Chapada kompletterar Lundin  
Minings befintliga portfölj av högkvalitativa gruvor och 
belyser vårt fokus på disciplinerad kapitalfördelning 
för att skapa ett långsiktigt värde för våra aktieägare, 
säger Marie Inkster, koncernchef och vd på Lundin 
Mining och fortsätter: Förvärvet av Chapada stärker 
Lundin Minings position som en ledande producent 
av basmetaller med kopparexponering av hög kvalitet 
och till låg kostnad.

Chapada är ett traditionellt och ganska grunt dag-
brott med en krossanläggning i gropen. Redan tidigt i 
förvärvsprocessen var det tydligt att Chapada var en 
välskött, etablerad verksamhet med kompetent och 
erfaren lokal arbetskraft. Också spännande för Lundin 
Mining var de betydande möjligheterna att skapa lön-
samhet och tillväxt i samhället genom att dra nytta av 
företagets tekniska expertis, fokus på basmetaller och 
ekonomiska styrka. Den producerande verksamheten 
inkluderade en mineralegendom i ett mycket lovande 
distrikt i vilket Lundin Mining tror det finns stor prospek-
teringspotential.

Medlemmar från ledningsgruppen åkte, tillsam-
mans med andra ämnesexperter från koncernen, till 
Brasilien för att delta i välkomstfirandet. De deltog även i 
personliga möten för att underlätta en smidig övergång.

Teamet skakade hand med var och en av de 
anställda när de anlände till jobbet på den 
stora öppningsdagen 8 juli 2019. De nya 

Lundin Mining-medarbe-
tarna gick mot grinden 
där företagets skylt häl-
sade dem välkomna till ett 
nytt kapitel i verksamhetens 
historia. 

– Man kunde känna den positiva energin när 
de firade den nya starten i deras verksamhet, sade 
Peter Richardson, Senior Vice President och Chief 
Operating Officer för Lundin Mining. Jag kan säga att 
entusiasmen över att Chapada blivit en del av Lundin 
Mining-familjen överträffade våra förväntningar.

I Q3-rapporten till in-
vesterarna i oktober 2019 
reflekterade Marie Inkster 
över den positiva utveckling 
som Chapadas integrering i 
företaget och i produktionen 
skulle innebära.

– Både koppar- och 
guldproduktionen överträf-
fade förväntningarna, tack 
vare högre halter och pro-
duktionstakt än planerat, 
berättar Inkster. Kvartalsrapporten belyste också ut-
värderingen av framtida expansion av gruvor och an-
läggningar, prioriteringen av prospekteringsprogram 
och potentialen för tillgångsexpansion.

Chapadas potential är stor och Lundin Mining 
ser fram emot samarbetet och att tillsammans arbe-
ta enligt de värderingar som förenar Chapada, Zink-

gruvan och företagets 
andra gruvor runtom i 
världen.

Lundin minings 
senaste tillskott:

Chapada

Chapada, 
Alto Horizonte, 

Brasilien

”Man kunde känna den po-
sitiva energin när de firade 

den nya starten i deras 
verksamhet”

Huvudgrinden till Chapadagruvan under öppnings-
firandet den 8 juli 2019, med medarbetare från både 
Chapadas och Lundin Minings ledningsgrupp.

Medlemmar från Chapa-
das och Lundin Minings 
ledningsgrupper hälsar 

alla medarbetarna 
välkomna när de 

anländer till jobbet 
på öppningsdagen.

Text & foto:  Brandon Sousa, 

Lundin Mining



12

R asmus Erichsen är 19 år och en av lärlingarna 
från Alléskolans lärlingsutbildning Bergshante-
ring. Han har varit i Zinkgruvan i ett och ett halvt 

år nu, och är klar till sommaren. Lärlingsutbildningen 
ges inom skolans Bygg- och Anläggningsprogram och 
Rasmus nappade på idén efter en föreläsning 
av Zinkgruvan. Efter introduktionen 
körde Rasmus berg under jord i un-
gefär ett år innan han började på 
ortdrivning. 

På 1100 meter står en bultrigg 
och väntar, Rasmus sätter på vatt-
net och klättrar in. Väl inne i bultrig-
gen plockar han upp sin telefon och 
sätter igång musik som via bluetooth 
spelas upp i riggens högtalare. Händerna rör sig över 
riggens spakar och knappar och bultenheten framför 
hytten börjar söka sig fram längs väggarna. 

– Det funkar klockrent att kombinera med skolan. 
Jag är här tre dagar i veckan, och på skolan två dagar. 
Jag följer skiftgången, och när jag jobbar förmiddag 

jobbar jag helg också för att 
kompensera för ledigveckan, 
säger Rasmus.  

En och en halv timme 
senare är hans 22 bultar på 
plats och Rasmus åker för att 

hämta fler. Han drar upp stödbenen på riggen, ställer 
bultningsenheten i rätt läge, backar ut ur orten och kör 
till bultupplaget för att fylla på. Snart är det lunch, och 
Rasmus blir upplockad av Örjan i bilen igen.  

– Den här arbetsgruppen är kanon, och jag kan 
verkligen tänka mig att jobba här sen, avslutar Rasmus.  

Text & foto: Adam Ryberg, Bild & Kultur AB 

Magnus Karlsson,
Arbetsledare
Lastning
– Hörselskydden 
med medhörning. 
När man radiolastar 
till exempel, så har 
man chans att höra 
när någon ropar. 

Jens Karlsson,
Elektriker
– Jag har bara varit 
anställd i 1,5 månad, 
så jag vet inte vad 
jag ska svara! Men 
jag vet att det ska 
bli ett nytt nät under 
jord.

Samuel Svanberg,
Försteman på 
Ortdrivnings B-skift
– Ja, det som är bäst 
är att man satsat på 
att förbättra ventila-
tionen under jord. 
Vissa områden där vi 
hade problem förut, 
som ramp 21 och 
ramp 17 är mycket 
bättre nu.

FRÅGAN: VILKEN teknikförbättring på jobbet har gjort mest nytta för dig?

Mikael Petersson,
Lastare
– Gruvlampan! Att 
slippa sladden var 
en höjdare! Jag 
fastnade ofta i den 
förut. Jag har varit 
borta från gruvan 
och jobbat på annan 
plats, mycket har 
förändrats när jag 
varit borta.

Roger Westling,
Fastighetsservice
– Vi har bytt ut tre 
oljepannor i Kabbis 
till nya pannor som 
eldas med bioolja 
eller pellets.

Läs mer om lärlings-
programmet på: 
www.alleskolan.eu

”Den här arbetsgrup-
pen är kanon, och jag 
kan verkligen tänka 
mig att jobba här sen.”

FRAMTIDENS GRUVARBETARE
– Har alla något att göra? avslutar arbetsledare 

Carina Gustafsson produktionsmötet på 
ortdrivningens C-skift. Lärlingen Rasmus

 Erichsen, stuvar in sig i en av bilarna. Örjan 
kör, och efter att Axel och Lalla släppts av 

på rätt plats hoppar Rasmus ur bilen
 på 1100 meter.  

Maria Löf,
Geolog
– Att vi fått bärbara 
datorer istället för 
stationära. Det fick 
vi så sent som sep-
tember 2019. Det un-
derlättar mitt arbete 
väldigt mycket att 
jag alltid kan ta med 
mig datorn.
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Gruvindustrin har en lång tradition av att man lär sig sitt yrke på plats i företaget. Befattningsbeskrivningar 
har det visserligen funnits länge, men först nu växer det fram en beskrivning av Zinkgruvan Minings proces-
ser, det vill säga hur allt hänger ihop. 

Det nya verksamhetssystemet är företagets eget 
skräddarsydda, digitala uppslagsverk –  för både själva 
kärnverksamheten och dess stödfunktioner. Det är 
Mats Bjärmark på projektkontoret som genomfört 
kartläggningen av företagets verksamhet, tillsammans 
med arbetsmiljöingenjör Lars Bengtsson och med 
support av representanter från de olika avdelningarna.

 – Styrkan med systemet, säger Ronny Frimodig, 
är att man utöver att se själva processerna även hittar 
den dokumentation som är kopplad till de olika pro-

cesserna. Det kan vara  
rutiner, riskanalyser, sä-
kerhetsinstruktioner och 
andra viktiga dokument. 
Allt ska finnas där det hör 
hemma.

På skärmen visar Mats systemets uppbyggnad 
genom att dyka in i hur processen ser ut för gruvmät-
ning. Steg för steg kan man följa hur arbetet går till, från 
att gruvmätarna får sin beställning på inmätning ända 
till dess insamlad data levereras. I gröna rutor står de 
olika uppdragen som ska utföras, orange hatt symbol-
iserar vilken roll/befattning som kan utföra uppdraget, 
och varje delresultat markeras av svarta rutor. Allt är 
väldigt tydligt.

”Men varför ska det beskrivas, vi vet väl vad vi håller 
på med!”, är en relevant invändning. Jo, för det mesta 
vet vi det. Men att kunna visa en hel process kan vara 
ett bra stöd för den som instruerar en nyanställd eller en 
sommarvikarie. Och skulle man glömma något är det 
bara att gå in och läsa på. Det är ett smart och överskåd-
ligt sätt att få grepp om vad som görs inom ett område. 

– Ja, och folk kan inte alltid ha precis allting i huvudet, 
tillägger Ronny. Vissa moment görs med större mellan-
rum i tid. Den som gjorde det senast kanske rent av har 
gått i pension. Då kan man behöva svar på vissa frågor: 
Vad är extra viktigt att tänka på? Vilka rutiner ska vi föl-
ja? Finns det specifika risker och instruktioner för just 
detta moment? 

– En viktig nytta vi fått av kartläggningen är att 
tvingas tänka igenom våra arbetssätt och om vi har ru-
tiner och instruktioner för dessa. Vid revision är det bra 
att kunna visa hur vi arbetar på ett övergripande sätt, 
berättar Mats. 

– Jag skulle säga att det är en nödvändighet att vi 
vet vad vi håller på med och vilka risker som är koppla-
de till olika moment, säger Ronny.

När nu kartläggningen till stor del är gjord går ar-
betet in i en ny fas: systemet ska tas i bruk, och bli en 
naturlig följeslagare i vardagen. Nu gäller det att bli vän 
med systemet, göra det till sitt och inse finessen med 
att snabbt kunna hitta det man behöver. Som ett första 
steg rekommenderar Mats att man går in för att läsa, tit-
ta och hitta. På sikt kanske varje avdelning får sin egen 
redaktör för att hålla sin del av systemet i trim, men 
inledningsvis ska alla synpunkter och uppdateringar 
skickas till Mats Bjärmark.

– Systemet blir aldrig klart, för det speglar ju en för-
änderlig verksamhet, säger Mats.

Text & foto: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB

”Ett litet uppslagsverk 
för hur vi jobbar”

Mats Bjärmark och 
Ronny Frimodig på 

Zinkgruvan Minings 
projektkontor. 

”Den som gjorde det senast kanske rent av har gått i pen-
sion. Då kan man behöva svar på vissa frågor: Vad är extra 
viktigt att tänka på? Vilka rutiner ska vi följa? Finns det 
specifika risker och instruktioner för just detta moment?” 

FÖRTRÄFFLIGHET
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Johannes började i gruvan 2011 som produk-
tionslastare pall men är sedan första februari 
sektionschef på Tillredning. 

Om vi ska summera året …
– Det bästa med 2019 var att vi gick ur året 
med ett malmlager både ovan och under 
jord, vilket skapar lugn i hela organisationen 
och gör att vi kan planera och följa plan i stäl-
let för att släcka bränder. Riktigt bra kämpat!

Något annat som Johannes vill lyfta från 
2019 är ortdrivning som i stort sett nådde de 
uppsatta målen. Detta trots att många ortdri-
vare slutat och att det inte funnits så många 
gavlar att driva i. 

– Så starkt jobbat av ortdrivarna! Alla re-
kord som vi slog under 2019 är också riktigt 
kul! Det visar att vi har kapaciteten och verk-
ligen levererar när det behövs som mest, sä-
ger Johannes

Det som var mindre bra under 2019 var 
framför allt de tre allvarliga olyckorna som 
skedde före sommaren. 

Det har varit kämpigt 
att hålla igång automa-
tionslastningen under året. 
Kompetens har tappats 
och läget med lastmaski-
ner, så kallade LHD:er, har 
varit ansträngt. Flera maskiner har varit trasi-
ga så i vissa perioder har lastningen fått köra 
med två maskiner i stället för sex och då har 
automationslastningen fått stå tillbaka.

Och om vi blickar framåt …
– Det finns så mycket att se fram emot under 
2020! Riktigt bra start med ytterligare ett re-
kord på uppfordrad malm under januari.

Johannes ser också att hela gruvorgani-
sationen kommer att må bra av att produk-
tionen nu är uppdelad i två sektioner. Syftet 
med förändringarna i gruvavdelningen är 

att ytterligare effektivisera produktionen 
genom tydligare processtänk och förutsätt-
ningar för förbättrat samarbete. 

Något alla ser fram emot är att inviga och 
dra igång serviceområdet 1140. Det innebär 
att ort-gänget flyttar från 965 till 1140-nivån. 
Och det i sin tur möjliggör att elverkstaden 
som ligger ovan jord kan flytta under jord till 
nivå 965. Men den största vinsten är att vi 
kommer kunna reparera kritiska maskiner 
nära våra produktionsområden!

Personligen ser Johannes fram mot att 
arbeta i sin nya roll som sektionschef. 

– En intressant utmaning och jag ser fle-
ra områden där vi kan förbättras. Jag tror på 
ett större samarbete mellan avdelningarna. 
Det är viktigt att vi alla tillsammans driver ett 
företag istället för flera små, säger Johannes.

Rekrytering
På produktion rekryterar Zinkgruvan Mining 
just nu fyra nya ortdrivare som ska jobba 7/7 
natt, en ny skiftgång som möjliggör en högre 

takt på ortdrivning. Inter-
vjuer pågår och förhopp-
ningen är att de ska vara 
på plats under mars. Gruv-
service bemannar numera 
servicebilen dygnet runt 

vilket underlättar och effektiviserar för pro-
duktionen som slipper avbryta för att hämta 
nya borrstål, oljor och annat.

– Det är skönt att alla positioner för ar-
betsledare och sektionschefer i gruvorgani-
sationen är tillsatta. Det ger ett lugn.

Automation
Temat för det här numret av Zinktrycket är 
automation. Hur ser du på det?

– Det är dit vi måste för att öka produk-
tionen och förbättra arbetsmiljön för per-
sonalen. Under året ska både produktions-

lastning och långhålsborrning komma igång 
med automation. 

Under vecka sju skedde premiären för 
att styra en maskin på 1125 samtidigt som 
operatören satt i ett kontor på 800-nivån. 

– Det är riktigt bra och kommer öppna 
upp för både ökad produktion samt en bättre 
arbetsmiljö för operatörerna, avslutar Johan-
nes.

JOHANNES SPEZIALI

Det finns så 
mycket att se fram 
emot under 2020!
”

I fokus 2020:  
• Säkerhet! Alltid nummer ett! 

ALLA ska komma hem från 
jobbet hela. Ta de där extra 
minuterna och gå igenom 
hur du ska genomföra 
dagens arbete säkert!

• Automation

• Fortsatt arbete med att köpa 
in maskiner som går på el/
batteri. En viktig pusselbit 
för att ytterligare förbättra 
luftkvaliteten under jord!

I Zinktrycket brukar ni hitta uppslaget Gruvan & Verket: 
Cheferna summerar. I förra numret täckte några olika 
sektionschefer upp för Joe och Craig och i det här numret 
är det Johannes Speziali och Robin Majers tur. Båda är nya i 
sina roller som Sektionschef Tillredning i gruvan respektive 
Driftchef på anrikningsverket. Dags att summera 2019 och 
blicka framåt mot 2020 som startat riktigt bra. 

GRUVAN 
& VERKET

REKORDÅRET 2019 i siffror 
Ortmeter

Totalt 
tonnage

Zink

Koppar

Gråberg

8036 meter 
Budget: 8221 meter

1 486 714 ton 

1 138 089 ton 
Budget: 1 218 002 ton

182 431 ton 
Budget: 187 000 ton

166 194 ton
”Jag tror på  ett större samarbete 
mellan avdelningarna. Det är vik-
tigt att vi alla tillsammans driver 
ett företag istället för flera små.”
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Vi ska hålla  
en jämnare takt 
genom hela året.
”

Robin Majer tar över som driftchef på anrik-
ningsverket efter Yngve Rylander som går i 
pension i april.  Robin började i koncernen 
som junior processingenjör i Storbritannien 
2014 och kom till Zinkgruvan Mining 2016.

Yngve är en bra läromästare 
– Jag har mycket att lära mig av Yngve. Han 
är bra på personal- och ledarskapsfrågor. 
Yngve har jobbat i försvaret och kan, inte 
överraskande, peka med hela handen. 

Robin vill fortsätt att leda i Yngves anda 
men även tänka nytt. Och då 
gäller det främst det process-
mässiga. Han vill lyfta den 
tekniska nivån på verket och 
höja kunskapen om processen 
bland operatörerna.

– När man kommer in som 
ny har vi oftast lärt oss från tidigare anställ-
da. Vi gör som vi alltid gjort. Jag tror vi mås-
te arbeta mer utifrån samma standarder, så 
att alla arbetar lika. 

Om vi summerar 2019…
Verket har haft ett lyckosamt år utan olycks-
fall med frånvaro. Dock inträffade flera 
tillbud vilket är oroande. Vid slutet av året 
fick vår bandtunnel mycket uppmärksam-
het på grund av en olycka som har blivit en 
ögonöppnare.

Produktionstakten pendlade kraftigt 
upp och ner under hela 2019 med både 
bra och dåliga månader. Mars månad till 
exempel innebar ett rekord för zinkslig- 
produktionen men vi missade budgeten 
för kvarngenomsättning på grund av att 
den extremt höga zinkhalten ledde till en 
överbelastad flotation. Verket körde 1,30 
miljoner ton av budgeterade 1,39 miljoner 
ton genom våra kvarnar. De tre främsta 
orsakerna till produktionsförlust var malm-

brist, trasiga frekvensomriktare på kvarn-
motorerna och överbelastad flotation. 

Många små förbättringar i processen 
och stoppuppföljning ledde till en förbätt-
ring i zinkutbyte, där budget var 89,8 % och 
vårt utfall 91,5 %! 

Under året hade vi många utmaningar 
med kvaliteten på vårt zinkkoncentrat och 
malmtyper från västra fältet krävde mer 
uppmärksamhet än vanligt. Utmaningen är 
att köra mer malm än någonsin genom ver-
ket samtidigt som malmen kräver mer skick-

lighet för att producera säljbart 
koncentrat.

Det bästa med 2019 är att 
vi kan se resultaten av flera 
processprojekt som vi har ar-
betat med under en längre tid. 
Vi har fått ner zinkförlusterna 

till avfallet genom året tack vare bland an-
nat automatisk reagensdosering, uppfölj-
ning av dåliga dagar och ny avancerad styr-

ning av kvarnarna. Driften har anpassat sitt 
sätt att arbeta till de nya förutsättningarna, 
och samarbetet mellan olika avdelningar 
har också blivit bättre. 

Några som aldrig syns tillräckligt i statis-
tiken är avdelningen för underhåll. De har 
jobbat hårt för att hålla oss igång.

Bemanning 
Processavdelningen har förlorat ingenjörer 
och söker nu en eller två processingenjörer 
och en arbetsledare till labbet. Tyvärr är det 
få som pluggar mineralteknik i Sverige. Kon-
kurrensen om studenterna är hård så när vi 
rekryterar behöver vi ofta söka även utanför 
Sveriges gränser. 

Om vi blickar framåt…
Budget 2020 är byggd på rimliga antagan-
den men kommer bli tuff. Målet är att hålla en 
jämnare takt under hela året, det innebär att 
vi behöver jobba närmare gruvan för att få 
bättre kontroll på malmhalter och få tillräck-
ligt med malm under semesterperioden. 

– Men jag känner att vi planerat den rätt 
och kommer fokusera på rätt saker. Det är 
viktigt att alla tillsammans jobbar mot och 
tar ansvar för det resultat som vi ska uppnå.

Det är också spännande när vi rekryte-
rar och det kommer i nya människor med 
nya idéer och tankesätt i organisationen. 

 

I fokus 2020:  
• Att jobba vidare med säker-

hetsförbättringar. Viktigt att 
vi alla har ett eget ansvar. 
Ser man en slang och tänker 
den kan man snubbla på. Se 
till att fixa det!

• Ny sligbandgång mellan 
verket och sligladan

• Nya skivfilter på pasta- 
verket

• Pilotförsök med ny flotations-
teknologi där ny utrustning 
testas. Om den nya tekniken 
fungerar som vi tänkt kan 
det leda till bättre koncen-
tratkvalitet.

ROBIN MAJER

”Det är viktigt att alla 
tillsammans jobbar 

mot och tar ansvar för 
det resultat som vi ska 

uppnå”



Nu är det de som går 
som styr
För att det ska bli säk-
rare för fotgängare har 
så kallade gångfarts-
områden tagits fram på 
företagets område.

Gångfartområden inne-
bär att den som går har 
företräde och att fordons-
förare ska visa hänsyn 
och försiktighet. Du får 

inte köra fordonet 
med högre hastighet än 
gångfart.

Områdena synliggörs 
med nya trafikskyltar.

Zinkgruvan IF och  
Zinkgruvan Mining 
arrangerar gruvloppet 
Run of Mine för  fjärde 
året i rad. Loppet går av 
stapeln den 5 sep-
tember. Anmälningen 
öppnar den 28 februari.

Håll gärna koll på 
"Zinkgruvan Run of 
Mine" på facebook för 
löpande information.

RUN OF 
MINE 2020
RUN OF 
MINE 2020

ZINKGRUVAN MINING NYA 
SPONSORER TILL PIRATERNA
Under 2020 går Zinkgruvan Mining in som huvudsponsor till Pira-
terna Speedway i Motala. Speedway-arenan kommer under året 
bära namnet Zinkgruvan Mining 
Arena.

 
– Att bidra till ett attraktivt närsamhälle 
är mycket viktigt för Zinkgruvan Mi-
ning, säger Monika Andersson, kom-
munikatör. Piraterna Speedway en-
gagerar många människor och sätter 
även Motala på kartan både nationellt 
och internationellt. Zinkgruvan Mining 
vill med samarbetet markera vikten av 
det lokala föreningslivet

Stipendievinnande 
examensarbete
Filip Ivarsson som arbetar 
som geolog på Zink-
gruvan Mining vann 
förra året pris för sitt 
examensarbete. 
Filip studerade på 
masterprogrammet 
geovetenskap med 
inriktning mot malm-
geologi och miljögeo-
kemi vid Luleå tekniska 
universitet. Han mottog utmär-
kelsen Årets Jan Kempe stipendiat för ett examens-
arbete han gjorde på plats i Zinkgruvan.

Filip var i Stockholm i samband med vår 
branschorganisation Svemins höstmöte i november 
för att ta emot priset. Bra jobbat Filip!

Zinkgruvan  
Mining på turné
Det är många mässor så här i början på året. Under 
januari och februari har Zinkgruvan Mining varit med 
på sex olika mässor där vi träffat många studenter, ar-
betssökande och andra som varit intresserade av vår 
verksamhet. Det är kul , viktigt och värdefullt att företa-
get syns utanför Zinkgruvan.

Turnén har gjort stopp på LARV på Luleå Tekniska 
Universitet, Arbetsmarknadsdagarna på Bergsskolan 
i Filipstad, Campusmässan på Örebro Universtitet, 
LARM på Linköpings Tekniska Universitet, Jobb- och 
Utbildningsmässan i Askersund och BKW-mässan på 
KTH Kungliga Tekniska Högskolan.

Lise-Lott Larsson och Carina Jansson har träffat 
arbetssökande och studenter och berättat om 
Zinkgruvan Minings verksamhet. 


