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AGNE AHLenius

vd har ordet
Kämpigt produktionsår
bakom oss…

SAMMANFATTAR
ÅRET OCH BLICKAR
FRAMÅT
Hittills i år har vi bara haft två
stycken olycksfall med förlorad
arbetstid (LTI). Som ni också minns
klarade vi i somras mer än ett helt
år utan någon LTI inom alla delar
av verksamheten. Gruvan klarade
samtidigt nästan två år utan någon
LTI. Nu måste vi fortsätta jobba
hårt för att ligga kvar på den låga
nivå vi har idag.

Vi har fått kämpa för att hålla produktionen uppe under året. I gruvan hade
vi en jobbig period under sommaren
men resten har gått ganska bra. Det
har varit lite upp och ner med halterna
men snittet är i alla fall inte så långt
ifrån vad vi lovade. Däremot har vi
haft det jobbigare i anrikningsverket
under i stort sett hela året. Nya malmer
och en ökad produktion har försvårat
för oss att sätta igenom tonnaget och
producera högkvalitativa koncentrat.
Metallhalterna har under långa perioder varit låga i sligerna och dessutom
har utbytena varit låga. Vi jobbar nu för
högtryck för att lösa problemen och har
tillsatt extra resurser.

…men fortsatt starkt
ekonomiskt resultat
Vi har ett mycket starkt ekonomiskt år
bakom oss. Vi har haft turen att metallpriserna för zink och bly har tagit rejäla
kliv uppåt under året och det syns inga
tendenser på avmattning än så länge i
alla fall. Det är mycket små metallager
tillgängliga på marknaden. De höga
metallpriserna i dollar försämras dock
av att svenska kronans kurs mot dollarn har försvagats kraftigt. Uppgången
är trots detta mycket positiv för oss i
Zinkgruvan.

Ökad produktion och nyinvesteringar under 2018
Det kommande året kommer vi att öka
produktionen till 1350 kiloton och det
är ett tufft mål. Vi kommer att fortsätta
satsa för framtiden genom att bland
annat investera i flera nya maskiner och

Zinktrycket
Medarbetartidningen Zinktrycket utges av
Zinkgruvan Mining AB. Tidningen utkommer fortsättningsvis tre gånger per år 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: Agne Ahlenius, vd
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redaktionsråd.
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modernisera schakten Cecilia och Thorax. Vi kommer att fortsätta prospektera 2018 på samma höga nivå som 2017.
Prospekteringen fortsätter med febril
aktivitet i framförallt området runt
Dalby. Just nu prospekterar vi med sex
maskiner ovan jord och två maskiner
under jord. Hittills har prospekteringen
gett positiva resultat och vi ser fram
emot fortsatta undersökningar i Dalby.

En blick ut i världen
De övriga tre gruvorna inom koncernen
går bra, även om man har haft det lite
jobbigt i Neves Corvo i Portugal. Där har
man börjat med utbyggnaden av en ny
zinkfyndighet. Därför är det många aktiviteter på gång samtidigt både under
och ovan jord, vilket försvårar det dagliga arbetet. Man räknar med att kunna
ta fyndigheten i drift i slutet av 2019. I
Candelaria i Chile går produktionen bra
och man är i slutfasen av att färdigställa ett nytt sandmagasin. I Michigan i
USA driver Eagle två parallella orter till
den nya fyndigheten Eagle Östra som
ligger cirka fyra kilometer bort och på
ännu större djup. Man räknar med att
kunna ta den malmfyndigheten i drift
under 2020.
Man prospekterar för närvarande
intensivt i alla fyra gruvor. Framtiden
ser positiv ut och målet är att kunna
tillföra stora mängder malm till respektive gruva.
Tack för ett bra år och jag vill tillönska
er alla en God Jul och ett riktigt Gott
Nytt År.
Vi är Zinkgruvan!
Agne Ahlenius

SÄKERHET
I FOKUS
Bättre bälten
Ibland är det de små idéerna som ger
mest inverkan. Till gruvans nya bilar
går det inte att köpa till bilbältesförlängare. Det gör att det i full gruvmundering och med verktygsbälte på
är svårt att komma åt att spänna fast
bilbältet. Efter att ha hört klagomål ett
antal gånger tog Bo Karlsson itu med
saken. Bo är mekaniker under jord. Han
ritade och tillverkade en egen prototyp
till en bilbältesförlängare som är cirka
tio centimeter lång.
– Vi testade och den funkade bra,
berättar Bo. Sedan tillverkade svetsverkstaden flera så vi har kunnat installera dem på alla gruvbilar. Vi har fått
mycket positiv feedback.
Monika Andersson

Ny metod för att
bekämpa damm
Sedan i våras har en svart lastbil från
Thormans entreprenad med jämna mellanrum synts inne på industriområdet.
– Det är en entreprenör från Lidköping
vi har anlitat för att suga upp damm,
säger sektionschef Janne Lundberg.
Metoden används i många städer för att
fånga de minsta partiklarna. Vi testade
inne på industriområdet under sommaren och vi har hört från flera att de har
märkt att det dammar mindre.
Metoden som används är att först
borsta, sedan spola med högt tryck och
därefter spola och suga upp vattnet.
Dammet följer med in i tanken tillsammans med vattnet.
– Under vintern kommer vi dock
inte anlita dem, fortsätter Janne Lundberg. Då kommer den bara att suga
upp saltet och det är inte det som är

meningen. Lastbilen kör inte över hela
industriområdet, utan runt anrikningsverket, förbi sligladan och utanför
förrådet. Detta hänger också ihop med
varför vi tidigare i år flyttade parkeringen för gruvbilarna till planen utanför
förrådet. Vi vill hålla gruset – som ju
ofta kommer upp med bilarna som

varit nere i gruvan – inom ett begränsat
område. Då blir det också lättare och
billigare att suga upp.
Till våren beräknas den dammbekämpande lastbilen återigen vara
tillbaka och göra en städrond per vecka.
Monika Andersson
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Historiskt ögonblick! Den 25 oktober 2017 togs Östra Enemossen i drift. Morgan Danielsson släpper ut den första sanden från anrikningsverket.

”Vackraste dammen i Sverige”
– Nya sandmagasinet Östra Enemossen invigt
– Idag har myndigheter och domstolar
ett mycket stort fokus på dammar och
dammsäkerhet, berättar Staffan Fahlgren som har ansvar för Zinkgruvan Minings dammar. Den som söker miljötillstånd måste lägga stor tonvikt på just
dammsäkerhet och efterbehandling.
Det var efter en svår dammolycka
sommaren 2014 vid den kanadensiska
gruvan Mount Polley som säkerhetsarbetet kring gruvdammarna tog ytterligare fart. Den kanadensiska dammen
mätte tre kilometer tvärs över, och när
vallen brast släpptes 10 miljoner kubikmeter vatten och 4,5 miljoner kubik
slurry ut i en närliggande sjö.
– En olycka som den i Kanada gör
att man frågar sig: Kan det hända oss?,
fortsätter Staffan.
Hela gruvbranschen fick ett uppvaknande, och Lundin Mining som många
4
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andra skaffade sig en uppdaterad syn på
dammar och dammsäkerhet.

Unik jordbävningssäkring
När det nya sandmagasinet Östra Enemossen började byggas blev det enligt
Lundin Minings nya regler. Eftersom
alla Lundingruvorna jobbar med
samma säkerhetsstandard fick även
Zinkgruvan en jordbävningssäkrad konstruktion, trots att risken för en svensk
jordbävning på nivå sju på Richterskalan idag känns begränsad. Å andra
sidan är tidsperspektivet man räknat på
väldigt långt: tio tusen år.
– Bieffekten blev att de andra gruvbolagen i Sverige måste svara upp mot
samma krav som vi ställt på oss, vilket
lett till att vi fått en del kommentarer
av branschkollegor, berättar Staffan.
Den nya dammen är också byggd för

att klara ett tiotusenårsregn. Inte det
värsta regnet på hundra år, eller fem
hundra år, utan på tio tusen år.
– Så om det snöar 1,5 meter och allt
smälter dagen därpå och det samma
dag kommer 200 millimeter regn, ja då
ska dammen stå kvar, säger Staffan.

En damm som klarar trycket
Den nya dammvallen är byggd för att
stå emot trycket från vatten och sandmassor, och det sker dels genom att den
är väldigt tjock, dels genom att vallen
är dränerande, dvs. att den släpper
igenom en viss mängd vatten. Vattnet
passerar genom två tjocka filter av
sand och grus och styrs därmed neråt
i vallen, vilket gör att trycket minskar.
I vallens underkant sipprar vattnet
ut, för att sedan pumpas tillbaka in i
anläggningen igen. En helt tät damm

skulle behöva avsevärt mycket tjockare
stödvallar. Om vallen är 20 meter hög
blir den också 100 meter bred!
Inne i vallen sitter långa känselspröt
som mäter trycket. Vallen måste också
vara frostskyddad, så att inte filtren fryser ihop vintertid och bildar stora kakor
– för då skulle vattentrycket börja stiga.
Om systemet larmar går ett sms
till Staffan Fahlgrens telefon. Under
en semestervecka när både han och
förmannen Morgan Danielsson hade
ledigt samtidigt blev det problem med
sumpgas som störde sonderna. Larmet
utlöstes var åttonde minut hela veckan.
– Min fru undrade om det var nödvändigt att kolla varje sms. Men tänk
om det plötsligt hade varit allvar…

Ny teknik på gamla
Enemossen
Sandmagasinet Enemossen anlades
1976 då anrikningen flyttade från Åmmeberg till Zinkgruvan. I fyrtio år har
Enemossen lagrat den anrikningssand
som inte gått åt till återfyllnad av gruvan. Idag är Enemossens vallar 37 meter

”

När vi byggde den nya dammen har vi inte gjort avkall
på något i teknik och säkerhet. Att
bygga gruvdammar är ett riktigt
kapitalprojekt, men att hoppa över
viktiga steg vore som att på nya bilen
välja bort vindrutetorkarna med
argumentet att det regnar så sällan.
Staffan Fahlgren, dammansvarig

höga, och dammen är i princip full.
– Den gamla dammen är en gammal
konstruktion, men tack vare ny teknik
har vi idag mycket bättre förutsättningar att hitta fel och skador än tidigare,
säger Staffan Fahlgren.
Med hjälp av drönare och en värmekamera som känner av infraröd strålning har hela Enemossen fotograferats.
Bilderna visar tydligt hur vattnet rör
sig, och var det bildats utflöden från
mossen. På så sätt kunde man tydligare
lokalisera några ”hotspots” man tidigare inte kunde se, nere i vasskanten av
vallen.
Den gamla vallen dränerar lite för
bra, och därför vill man inte täcka
ytan med onödigt mycket vatten för

att minska dammningen. Experiment
pågår just nu för att binda damm
och minska dammning från de torra
ytorna.
Att täcka över Enemossen med
tjocka lager jord är ännu för tidigt,
för när Östra Enemossen kommit upp
i höjd ska de båda dammarna tillsammans byggas på ytterligare några meter.
Maria Gunnarsson, Bild & Kultur

Östra Enemossen
•
•
•
•

Vägg i vägg med ursprungliga Enemossen.
Anlagd med hjälp av Dahlqvists Åkeri.
Rymmer 6 miljoner kubikmeter sand.
Östra Enemossen kommer gå upp till 195,5
meter m.ö.h. Gamla dammen är något högre,
200,5 m.ö.h.
• Av avfallet från gruvan går 45 % till återfyllnad och 55 % till deponi.
• Om ca sju år är Östra Enemossen fylld.

• När Östra Enemossen är fylld är det området
Norra Enemossen med plats för 3,3 miljoner
kubik som man redan börjat planera för.
• På Enemossen jobbar fyra personer på
dagtid: två mekaniker, en dammtekniker
och en förman. På annan tid är det verkets
personal som har jouren på mossen.
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Fatai Ikumapayi
– ingenjören som
trotsade kylan

När Fatai var 11 år gick han i skola i
sydvästra Nigeria. En geografilärare
förklarade hur en gruva fungerade och
sedan dess har Fatai vetat vad han vill
jobba med. Efter att ha utbildat sig till
gruvingenjör och haft flera olika gruvjobb i Nigeria, kände Fatai en längtan
efter att se mer än de järn- och kolgruvor som fanns i hemlandet.
– Jag ville arbeta med flera olika typer
av metaller och också vidareutbilda
mig. Dessutom är det oljeindustrin som
dominerar i Nigeria. Det finns bara
några få gruvor och de flesta är endast i
planeringsstadiet.
Fatai började skicka runt förfrågningar till universitet runt om i världen
men fastnade så småningom för en
utbildning inom kemiteknik med inriktning mineralteknik och processmetallurgi vid Luleå tekniska universitet.
– Jag var först tvungen att flytta till
min bror i Gambia. Internetuppkopplingen i de flesta delar av Nigeria var
så dålig så det var svårt att sköta min
mejlkorrespondans med de olika universiteten. Först tvekade jag att flytta

Vad SER du fram
emot på jobbet
under året som
kommer?
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till Sverige eftersom det verkade vara så
kallt, men jag tänkte att eftersom det
bor andra människor där så klarar jag
det med.

Första resan till Sverige
var en chock
– Jag hade köpt en tjock jacka i Gambia
som jag hade på mig när jag flög till Sverige i augusti 2005. Men jag frös redan
när jag steg av flygplanet. Det blev att
köpa en ny jacka.
– Efter utbildningen började jag
som examensarbetare hos Boliden och
jobbade där i några olika omgångar.
Sedan fick jag en doktorandtjänst på
universitetet i Luleå. Efter några år där
startade jag en egen konsultfirma som
jag drev några år. Jag jobbade i flera
olika projekt runt om i landet med
processutveckling och andra typer av
utvecklingsprojekt. Nackdelen med att
ha egen firma, särskilt när man har
familj, är att det är svårt att planera

Anders Rehnberg,
Elansvarig för hela
företaget
– Jag ser fram emot 2018,
för då kommer jag att lämna
över till min efterträdare.
Efter sommaren går jag i
pension efter 40 år i bolaget. Under överlämningstiden ska vi dela kontor, så just nu håller
jag på att flytta in i det nya rummet.

och jag var också borta långa perioder
på jobb.
– Lundin Mining sponsrade en del
av min doktorandtjänst och det var då
jag först kom i kontakt med dem. Det är
spännande att jobba inom en koncern
som har gruvor runt om i världen. Jag
upptäckte också att jag känner flera av
dem som jobbar här i Zinkgruvan, så
det kändes extra bra.

Vill återvinna mer vatten
– Ett av de mest intressanta projekten
jag arbetar med här i Zinkgruvan är hur
vi kan återanvända mer vatten från både
sandmagasinet och gruvan utan att det
stör anrikningsprocessen. På det sättet
kan vi minska vår användning av färskvatten. Det är bättre för miljön om vi
kan återanvända samma vatten. Vi har
redan dragit ned på mängden färskvatten vi behöver, men jag är övertygad om
att vi kan minska volymen ännu mer.
Monika Andersson

Mats Bjärmark,
Projektledare för verksamhetssystemet
– Jag arbetar med utvecklingen av ett framtida
verksamhetssystem för hela
Zinkgruvan Mining. Under
2018 hoppas jag bli klar med att definiera,
beskriva och visualisera företagets huvudoch stödprocesser. Projektet är långt och
stort, men ett viktigt delmål är att kartlägga
alla våra rutiner.

Vi vädrar ventilationsfrågan
Gruvventilationen är alltid en het fråga,
för vem vill inte få luft? Men hur funkar
det egentligen? Zinktrycket tar grepp
om fakta och vissa myter.
I Zinkgruvan stiger temperaturen i
berget med 1,5–3,0 grader per hundra
meter ner man kommer i berget – vilket
gör ca 25 grader på 1100 meter. Detta
förhållande kallas vetenskapligt för den
geotermiska gradienten.
– Varmast är det längst ner i gruvan, säger Jörgen Norling som är sektionschef för gruvservice. Tilluften har
värmts upp av berget, och sedan tillför
maskinerna värme vilket gör att det
kan bli över 30 grader varmt i fronten.

Tilluft och frånluft
Gruvan har ett ventilationssystem
med tilluft och frånluft. Varje sekund
pressas 550 kubikmeter luft ner. Lika
mycket trycks upp och det är luftbytet
som skapar god ventilation.
Den använda luften kan antingen
dras ut ur ett område via fläktar och
frånluftsschakt. Eller så kan man helt

enkelt låta den gå tillbaka ut i ramperna. Frånluftsfläktarna används
för att så effektivt som möjligt dra ut
skjutgaser och luft som är förorenad av
dieselavgaser. Luft från områden där
eldrivna maskiner gör jobbet är inte
smutsig – bara varm och den kan därför
släppas tillbaka i rampsystemet.
– Vi måste vara rädda om frånluften för att kunna fokusera utsuget där
det behövs, dvs. där luften verkligen är
smutsig. Den luften vill vi inte ska driva
iväg och smutsa ner för andra i gruvan,
säger Mats Walther.
Gruvans maskiner gör varje år av
med över 1,600,000 liter diesel. Varje
dag går det åt 5000 liter.
– Det blir en del smutsig luft av det,
och vi hade aldrig kunnat ha den produktion vi har idag om inte motorerna
hade blivit så mycket bättre, fortsätter
Mats.
Vid inköp av nya maskiner är det
därför företagets krav att de har högsta
miljöklass, vilket idag är euro6/steg4.
Detta är extra viktigt för maskiner som
slukar mycket diesel.

Mätarna har koll
Föroreningar i luften mäts med dels av
fasta mätare, dels med de mätare personalen är utrustad med. Alla har CO2mätare, och vissa har även NO-mätare.
Om det piper är det antingen för många
operationer på litet område, eller så har
en fläkt slutat att fungera. Då avbryter
man arbetet och lämnar platsen.

Luftfuktare på gång i Burkland
Vintertid är utomhusluften torr. När
torr luft passerar ner i gruvan värms
den av berget och blir ännu torrare. När
den kommer ner i gruvan är den så torr
att den absorberar gruvans fukt, och
gruvan börjar damma.
– Just nu har vi ett projekt igång att
tillföra fukt i gruvluften. Under högt
tryck pressar vi vatten till en fin dimma
som fördelas ut i tilluften och som binder damm. Vi har testat några småskaliga anläggningar, och tar nu en större
luftfuktare i drift i Burkland, ramp 20,
skiva noll, säger Jörgen Norling.
Fuktning av tilluften ska kunna
komplettera saltning och vattning av
ramperna för att undvika dammning
vintertid.
Maria Gunnarsson, Bild & Kultur

Gruvans fem tilluftstationer
Cecilia: Kapacitet 100 m3/s. Försörjer
områdena Cecilia, Borta Bakom, Sävsjön
väst, Mellanbyn och Dagrampen.
Lindängen: 100 m3/s. Försörjer Burkland
450 Ö, Burkland 650 och Dalby.
Kristina: 150 m3/s. Försörjer Burkland
under 800, samt tilluft till område 205.
Thorax: 110 m3/s. Försörjer Nygruvan
under 800. Ramp 4, 5, 16, 17, CF.
P2: 100 m3/s. Försörjer Nygruvan 800,
Burkland 800.

Det gäller att dra ventilationstuberna rätt! De ska följa orten i mjuka böjar
för att göra bäst nytta. Inga veck. Ortdrivarna Tony Thörnqvist och Patrik
Orest har tillfälligt ryckt in på media där de bland annat hänger ventilationstuber. Här är de i Nygruvan, ramp 16 skiva 7.

Therese MaLMSTEN och
Sofie Johansson,
Labbassistenter
– Enkelt! Att vi ska få bygga
in den här kvarnen!!! För den
LÅÅÅTER! Kvarnen står på
labbet i anrikningsverket
och här mals prover till fint
mjöl.

CEcilia fransson,
arbetsledare för logistik- och väggruppen
– Under 2018 hoppas jag
kunna genomföra Zinkgruveklassikern igen. Min
man och jag har varit med
sedan det startade. Och det ena ger det
andra, så under 2018 ska vi köra Kortvasan
också. Man får lite blodad tand!

Just nu planeras för ombyggnation av
Thorax och Cecilia. De ska få effektivare
värmeväxlare och förbereds för ökad
framtida till- och frånluftskapacitet.

goran vajukic,
Controller
– Jag ser fram emot alla
förändringar som vi har på
gång under 2018. Det är ju
förändringarna som driver
människan framåt. Dels
ska vi uppgradera SAP, som är vårt affärssystem, dels ska vi införa ett BI-system,
som är ett verktyg för att få ut lite mer
överskådliga rapporter. Ja, 2018 kommer det
att hända mycket...
Z I N K T R YCK E T 2 • 2 017
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Två kvinnor som bryter
ny mark i Zinkgruvan
NINA JOHANSSON
Zinkgruvans första kvinnliga
elektriker vill bli så bra det bara går
Hur var det att börja jobba på
Zinkgruvan Mining?
– Jag kunde absolut ingenting om
gruvor och det har varit jättefascinerande att börja jobba här, säger Nina.
Allting är så stort och jag försöker alltid
lära mig mer om alla processer och hur
hela produktionskedjan fungerar. Jag
har fått chansen att åka under jord två
gånger och besöka verksamheten där.

Ålder: 26.
Bor: Hallsberg.
Utbildning: Elprogrammet vid Alléskolan i Hallsberg med elteknisk inriktning
och därefter tvåårig utbildning till driftoch servicetekniker.

Inte många tjejer utbildar sig till
elektriker – varför är det så?
– När jag utbildade mig till elektriker var vi bara två tjejer i klassen. Tyvärr är det inte många tjejer som söker
till elektriker. Men om man vill ha ett
omväxlande jobb och vill gå en yrkesförberedande utbildning så rekommenderar jag det här yrket. En del kanske
tror att det är ett smutsigt jobb.
Är det inte det då?
– Jo, skrattar Nina. I alla fall ibland!
Men det beror på vad man jobbar med.

Men för mig är det nästan tvärtom – jag
blir gärna lite smutsig!
Vad gör du en vanlig dag på jobbet?
– En jobbdag börjar klockan 6 på
morgonen. Då träffas arbetsgruppen
och chefen går igenom om det är något
speciellt som har dykt upp och behöver
göras genast. Oftast jobbar vi sen två
och två. Men att säga vad vi gör en ”vanlig” dag på jobbet går knappast att säga
eftersom alla dagar är så olika. Men vi
sköter allt elektriskt i produktionen
ovan jord så allt från att dra kabel till
förebyggande underhåll och felsökning.
Vad är ditt karriärsmål?
– Mitt mål är alltid att bli så bra som
möjligt på det jag gör. Mina kollegor
tycker säkert att jag är irriterande
frågvis bland, men jag vill hela tiden
fortsätta att utvecklas. Jag har som mål
att lära mig minst en ny sak varje dag.

LINDA LUNDKVIST
Zinkgruvans första kvinnliga
mekaniker – och diagnostekniker
Ibland är vägen till drömyrket rak, ibland krokig. Linda började sin karriär som
undersköterska men valde att sadla om.
– Jag jobbade som undersköterska i
femton år. Det var lätt att få jobb inom
vården, men jag kände att jag ville testa
något annat. Jag har alltid skruvat och
lagat saker som har gått sönder hemma.
Om något är sönder skruvar jag isär
det och ser om jag kan få det att funka
igen. Allt från dammsugare till cyklar.
Till slut tog jag steget och bytte karriär.
Först utbildade jag mig till personbilsmekaniker och sen vidareutbildade jag
mig till diagnostekniker.
Vad gör då en diagnostekniker?
– Att jobba som diagnostekniker

betyder att jag felsöker de elektroniska
systemen på fordon. Det är ju mer och
mer elektronik i fordon. Man kan säga
att bilar tänker mer och mer själva.
Så genom att felsöka de elektroniska
systemen kan man även jobba mycket
förebyggande istället för att fixa det när
något redan har gått sönder. Det som
var nytt för mig att börja i Zinkgruvan
var att jobba med mycket större fordon.
Det är roligare att jobba så här med en
blandad fordonsflotta! Mitt mål är att
hjälpa till att hålla fordonen rullande
och att minimera den tid de befinner
sig på verkstaden.

Ålder: 40.
Bor: Zinkgruvan.
Utbildning: Först en utbildning för att
bli personbilsmekaniker, därefter vidareutbildning till diagnostekniker inom
motorbranschen.

Monika Andersson
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Gunnar och Gunilla Rosén:

Söker Zinkgruvans rötter

Vattennivån
återställd
De senaste två årens torka har
medfört att Åmmelången under
sommaren haft en lägre vattennivå
än normalt.

Det gamla rådhuset i staden Kelmis där Vieille Montagne en gång startades. Likheter i arkitekturen mellan byggnader i Kelmis och Åmmeberg är inte svåra att hitta.

Flera faktorer

Tidigare i år gav sig åmmebergarna
Gunnar och Gunilla Rosén ut på en
historisk detektivresa i Europa. Målet
var att hitta ursprunget till Vieille
Montagne – det bolag som startade verksamheten i Zinkgruvan och Åmmeberg
i mitten av 1800-talet och drev den fram
till 1995. Gunnar delar här med sig av
några intryck från resan.
Borde den belgiske kemisten Jean Jacques Daniel Dony stå staty i Åmmeberg?
Ja, det var en tanke som väcktes inom
mig då jag med min fru Gunilla gjorde
en resa genom Tyskland och Holland
till Belgien. Vårt mål för resan var att
i Belgien söka ursprunget till dagens
zinkgruva här i södra Närke.

Vieille Montagne – det
gamla berget
I början av 1800-talet skapades ett
självstyrande område som hette Neutral
Moresnet mellan Liège i Belgien och
Aachen i Tyskland. Anledningen var
att man där hittat stora fyndigheter
av galmeja som i århundraden använts
för att tillverka mässing. Området vid
Neutral Moresnet kallades också – på
tyska – för Alterberg, det gamla berget,
vilket på franska blir Vieille Montagne
som säkert känns bekant för många i
vår trakt. Ett givet delmål på resan var
staden Kelmis. Kelmis heter på franska
La Calamine som språkligt ligger nära
galmeja. Det var i Kelmis som Vieille
Montagne startade sin verksamhet.

– Vi får dämma sjön upp till dämningsnivån och kraftverksägaren
kan ta ut vatten till en avsänkningsnivå. Skillnaden mellan nivåerna är
en dryg halvmeter men vi försöker
hålla variationerna mindre än så,
säger Björn Johansson, miljöingenjör.
Det vatten som Zinkgruvan Mining pumpar upp ur Åmmelången
används framför allt till anrikningsverket.
– Vår vattenförbrukning har
minskat en hel del under de senaste åren. Vi återanvänder över 50
procent av det råvatten vi använder i
företaget, säger Björn.

Vår resas mål var att lära oss så mycket
som möjligt om ursprunget till ”vår”
zinkgruva. Nu hade vi verkligen hamnat rätt. För varje ny pusselbit växte
nyfikenheten än mer.
Varför skulle då Dony stå staty i Åmmeberg? Jo, det var han som utvecklade
processen för att framställa metallisk
zink. Utan den insatsen hade inte Åmmeberg och Zinkgruvan utvecklats på
det sätt som skedde från 1857.
Zinkindustrin fick med Vieille Montagne spridning till fler orter i Belgien.
I Flône och Balen finns massor med spår
att söka vidare i. Likheten i arkitektur
mellan de gamla delarna i Åmmeberg
och det vi såg här var slående.
Det finns många anledningar att
lära sig mer om vår orts historia och
ursprung i Belgien. Gunilla och jag har
grävt lite. Andra vet säkert betydligt
mer men tveklöst är det mycket spännande och givande att söka kunskap. Vi
blev i alla fall inspirerad till att återvända. Mer finns att berätta om från vår
resa men det får inte plats här.
Gunnar Rosén

Under 2016 var nederbörden ungefär 70 procent av vad den är normalt
under ett år och även under 2017
har det regnat mindre än vanligt.
Tillrinningen till både Åmmelången och sjöarna i Zinkgruvan har
därför minskat.
– Normalt kan vatten tas lokalt
från sjöarna runt Zinkgruvan men
vattenbristen gör att mer vatten
måste tas från Åmmelången, säger
Björn. Vattennivån påverkas också
av regleringar uppströms och hur
mycket vatten som används i vattenkraftverket som ligger i kanalen
mellan Åmmelången och Vättern.
2015

2007

2012

2009
2008

2014
2013

2010

2017
2016

2011

Diagrammet visar hur vattennivån
ai
förändrats under åren. Prover tagn
år.
e
varj
usti
aug

Adam Ryberg, Bild & Kultur
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Skattsökning pågår!
Den som åker genom Dalby ser två av de sex provborrningsstationer som Zinkgruvan just nu har igång. Borrarna går för högvarv, och målet är att skapa ett riktigt
bra underlag för den bearbetningskoncession som företaget planerar söka.
Undersökningstillståndet för Dalby
Hytta löper ut under 2018 och kan inte
längre förlängas; 15 års undersökningstillstånd är max. Företaget har då två
val: lägga ner undersökningarna eller
ansöka om bearbetningskoncession,
som – om den beviljas – ger Zinkgruvan
ensamrätt att bryta malmen i området.
Lindesbergsborna Ola Högbom och
Jimmy Keski-Kungas på Drillcon ansvarar för en av de sex borrstationerna.
Runt stationen syns förseglade hål som
pekar i olika riktningar. Hålen de borrar är 1500 meter djupa, och på en dag
borrar de 20–40 meter.
Ola är borrare, han har jobbat sju år
på Drillcon. Jimmy som just avslutat sin
traineetjänst är stationens ”hjälpare”.
Det innebär att han servar borrplatsen
för att arbetet ska flyta på bra.

Sex meter i taget borrar de, sedan dras
borrkärnan upp ur hålet. Sen borrar de
sex meter till. Just nu har de hunnit ner
till 1200 meters djup, och det tar över
tjugo minuter att dra upp tuben med
sin värdefulla borrkärna ur hålet. Meter
efter meter rullar vajern upp sig på sitt
spel, och vatten strömmar ur hålet.
– Jag tycker om mitt jobb, det är
väldigt fritt och ingen dag är den andra
lik. Men det är frihet under ansvar, som
det heter, säger Ola Högbom. Vintern
kan vara besvärlig med frysande vattenledningar och snö. Sommartid är det
ett väldigt bra jobb!

Hur tänker en geolog?
– Det handlar om upptäckarlust, säger
Anja Hagerud, företagets chefsgeolog.
En geolog måste i grunden vara opti-

mistisk och entusiastisk. Arbetet tar tid
och de geologiska ledtrådarna kan tolkas på olika sätt. Så måste man vara lite
modig också, för att våga satsa på sin
teori och diamantborra. Ibland blir det
bom. Och vad gör man då? Varför blev
det inget? Man har ändå fått en massa
info som kan leda vidare, även om man
inte hittade någon mineralisering. Och
så måste man ibland våga släppa taget
och prova en ny väg.
– Det är roligt att få följa arbetet
hela vägen, från skattjakt till malm.
Och att man drivit gruvan i 160 år, det
är otroligt häftigt att få vara del av ett
så långt sammanhang!
Maria Gunnarsson, Bild & Kultur

Gruvkändisar
Våra två medarbetare Johan Garp och
Camilla Gustafsson (eller i alla fall
digitala versioner av dem) har blivit en
permanent del av den nyligen invigda
gruvutställningen på Tekniska Museet
i Stockholm. Ungefär 300 000 besökare
hittar till museet varje år.

Monika Andersson
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Satsar på personlig tränare
I samband med föreläsningarna om kost
och hälsa på de årliga HMS-dagarna,
erbjöd företaget sina medarbetare att
delta i ett hälsofrämjande program.
Drygt 60 anmälde sig! Målen varierade.
En del ville få bättre kondition eller gå
ner i vikt medans andra ville bli rörligare. Carolina Evensen, som är personlig
tränare och var den som ledde programmet, berättar hur det gick.
– Programmet pågick under tio veckor,
berättar Carolina Evensen. Deltagarna
fick börja med att göra individuella
tester för att kartlägga deras status vid
starten och sedan avsluta programmet
med samma tester för att se om det har
blivit någon förbättring. Vi träffades
åtta gånger i grupper där deltagarna
fick testa på olika pass med intervaller.
Jag lade upp ett program med 3Dträning, rörlighet, cirkelträning och
backträning. Jag vill inspirera deltagarna med varierade pass som de kan göra
hemma och inte kräver att du har tillgång till gym. Jag hade också två individuella träffar med varje deltagare. Det

är viktigt att de har möjlighet att ställa
frågor relaterade till deras egna hälsomål. De som fullföljde programmet fick
bra resultat. Testerna visade på bättre
kondition, förhöjd styrka, och ökade
kunskaper kring kost. Att ett företag
erbjuder sina medarbetare hälsofräm-

jande program visar på en medvetenhet
om att långsiktig personalvård lönar sig
och ger positiva hälsoeffekter, avslutar
Carolina Evensen.

Carina Jansson

Ortens anrika skidförening storsatsar

Mats Bjärmark, en av de ideella krafterna inom Zinkgruvans IF, ger oss en
uppdatering. Klubben av drygt 300 medlemmar och aktiverar mellan 30
och 40 barn. Klubbens mål är att tillhandahålla en professionell
skidanläggning och för det krävs resurser.
Under 2017 samarrangerade klubben
och Zinkgruvan Mining löpeventet
Zinkgruvan Run of Mine. Fler än
fyrahundra löpare deltog! Överskottet
från Run of Mine gick till klubben och
möjliggjorde en stor utbyggnad av klubbens system för att tillverka konstsnö.
Även bidrag från Svenska Skidförbundet och McDonald’s gemensamma satsning ”Skidlyftet” gjorde storsatsningen
möjlig. Klubben har nu köpt in fyra nya
snökanoner. Med de nya kanonerna

halveras tiden det tar att göra snö –
vilket är kritiskt åren med få kölddagar.
Dessutom har nya rörgator för luft och
vatten byggts.
Barn och ungdomar tränar två dagar i veckan. Efter träningen bjuds det
på fika i klubbhuset. Träningen handlar
både om sport och social samvaro.
Mats Bjärmark åkte sitt första Vasalopp 1998. Sedan dess har han haft ett
stort intresse för skidåkning och även
hans dotter satsar stort på idrotten.

Flera av klubbens aktiva ungdomar har
genom åren sökt sig vidare till olika
skidgymnasier. Zinkgruvans IF stöttar
ungdomarna och deras familjer med
resor och boende vid tävlingar på cupnivå och under SM, men satsar också på
läger för de yngre förmågorna.
– Klubben möts med stor respekt i
Skidsverige, menar Mats Bjärmark. Inte
bara för de medaljer vi samlat på oss under de tre senaste årens junior-SM, utan
också för kvaliteten på verksamheten
och anläggningen som klubben driver.
Redan nu är det bestämt att det blir
ett fortsatt samarbete mellan Zinkgruvans IF och Zinkgruvan Mining för
att arrangera Zinkgruvan Run of Mine
även 2018. Den 8 september är datumet
som gäller!

Zinkgruvans IF
Grundades: 1927.
Spårlängd: Cirka 10 km. Konstsnö kan
produceras på 3,7 km av dessa och på
2,3 km finns elljus.
Skidsäsong: En bra vinter finns spår från
mitten av december till slutet av mars.

Carina Jansson
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EN VIKTIG DEL I DEN
HÅLLBARA SAMHÄLLSUTVECKLINGEN
Rostskydd, legeringar, batterier och solceller är bara några områden där zink spelar
en viktig roll. Som ett lager på stålkonstruktioner förlänger zink stålets livslängd
genom att motverka rost och zinkens höga elektrokemiska potential gör att den
passar som minuspol i batterier. Dessutom pågår forskning på nya solceller som
innehåller zink – förhoppningen är att göra solceller billigare och öka den globala
användningen.

GRUNDÄMNET
ZINK
Tecken: Zn
Densitet: 7140 kg/m3
Smältpunkt: 419,5 ºC
Kokpunkt: 907 ºC

Adam Ryberg, Bild & Kultur

Batterier
Zink har en hög elektrokemisk potential som gör
den lämplig som minuspol
i alkaliska och brunstensbatterier.

Rostskydd
Av de dryga 14 miljoner ton zink som årligen förbrukas går över sextio procent
till rostskydd.
Genom att täcka en metallkonstruktion
med ett tunt lager zink skyddas konstruktionen mot rost i upp till hundra
år. Elförzinkning används främst för
föremål som ska användas i relativt
skyddad miljö, till exempel fönster och
köksbänkar, eftersom beläggningen blir
ganska tunn.
När en stålkonstruktion ska
elförzinkas sänks föremålet ned i en
jonlösning med zink. När en strömkälla
ansluts till stålet dras zinkjonerna till

konstruktionen och bildar en tunn yta
som skyddar mot rost och slitage.
I miljöer som utsätts för hårdare
påverkan från väder och vind brukar
stålet istället varmförzinkas. Det ger ett
kraftigare skydd men gör också stålet
starkare och mer härdigt mot brand.
Därför används varmförzinkat stål
ofta när man bygger hus och i framställningen av bland annat tågräls och
broräcken. Dessutom brukar armeringsjärn i exempelvis parkeringsgarage
och betongbroar varmförzinkas för att
förlänga livslängden och minska underhållsbehovet.

Zink i världen
Diagrammet anger nyckeltal för zinkens
fördelning och användande i världen:
a) total mängd zink i världen
b) är i användning
c) ingår i definierade malmkroppar
d) världens årliga behov av ny zink
e) årlig zinkbrytning
f) årlig zinkåtervinning

Siffror från International Zinc Association 2017.
Diagram ritat i skala.
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b) 305 miljoner ton
a) 2,8 miljarder ton
c) 250 miljoner ton
d) 16 miljoner ton
e) 12 miljoner ton
f) 4 miljoner ton

Zink-luftbatterier och zinksilverbatterier finns både som små
knappceller och som större batterier. Knappcellerna hittar du i mindre elektronik som hörapparater,
klockor och miniräknare samtidigt
som de större modellerna använts i
raketer, u-båtar och torpeder.
Fördelarna jämfört med de mer
traditionella litium-jonbatterierna
är att de räcker ungefär fyrtio
procent längre på en uppladdning
och att ungefär 95 procent av materialet i ett uttjänt batteri går att
återanvända för att tillverka nya.

60%

av den
brutna
zinken används
fortfarande

Zink går att återanvända gång på gång
utan att dess egenskaper försämras.
Restprodukter från tillverkning och ytbehandling kan ta varas på och återvinnas och zinkbelagt stål kan omsmältas
till nya produkter.
Globalt återvinns ungefär fyrtiofem
procent av all zink, men i exempelvis
Europa och Nordamerika återvinns
betydligt mer.
2010 återvanns ungefär 4 miljoner
ton zink och kunde återanvändas.
Mängden zink som fortfarande är i
bruk motsvarar ungefär 60 procent av
den totala mängd zink som brutits och
anrikats genom historien.

Kommer framtidens solceller innehålla zink?

Förhoppningen är att CZTS-solcellerna
(CZTS är en förkortning för ämnena
koppar, zink, tenn och svavel som utgör
materialet i solcellerna) i framtiden
ska kunna ersätta CIGS-solcellerna som
används idag. De är dyrare och består
av delvis ovanliga material.
– I CIGS-solcellerna finns bland
annat gallium och indium som är
relativt ovanliga metaller. Genom att
byta ut dem mot de betydligt vanligare
ämnena zink, tenn och svavel kan vi
förhoppningsvis sänka kostnaden för
solceller och göra dem tillgängliga för
fler, säger Charlotte Platzer Björkman.

Verkningsgraden måste höjas
För att CZTS-solcellerna ska kunna
konkurrera på marknaden måste verk-

Foto: Mikael Wallerstedt

På Ångströmlaboratoriet vid Uppsala
Universitet forskas det för fullt. Professor Charlotte Platzer Björkman och hennes kollegor forskar på CZTS-solceller,
en typ av supertunna solceller som inte
är tjockare än ett hårstrå.

ningsgraden höjas.
– I nuläget kan CZTS-solcellerna
omvandla 13 procent av solenergin till
el. De befintliga solcellerna på marknaden har nått över 20 procent, säger
Charlotte och fortsätter: En lägre verkningsgrad innebär en högre kostnad
eftersom man då behöver fler solceller.
Men kan vi få upp verkningsgraden
kan CZTS-solcellerna bli billigare och
bidra till en ännu större användning av
solceller globalt.
– Vi vet inte om det finns en fundamental övre gräns för verkningsgraden

Via USA till Zinkgruvan
– Marcus kartlägger processer

hos CZTS-solceller, eller om det är begränsningar som går att komma runt.
Det är ju det vi forskar så intensivt på!

Bra för hälsan!
Zink är viktigt för människor i alla
åldrar! Det är avgörande för att
barn och unga ska utvecklas normalt och spelar en viktig roll i att
förstärka kroppens immunförsvar.

Marcus Haking
Ålder: 27
Aktuell: Som projektanställd inom inköp
och ekonomi.
Bor: I en etta i Zinkgruvan.
Hobby: Att träna. Just nu är målet att få
upp konditionen rejält.

som är först i producentledet. Metal�ler är basen för det mesta i samhället,
säger Marcus Haking.

Effektivisering och
kartläggning

Efter studier och examen i USA blev Marcus Haking kvar ännu ett år i landet som
praktikant på Eagle Mine i norra Michigan. Sedan september är han tillbaka i
Sverige som projektanställd på Zinkgruvan. Hur var omställningen från USA till
Sverige?
– Inte så stor skillnad som jag trodde
det skulle vara. Kanske beror det på att
Eagle Mine under den tid jag var där
hade en svensk VD. Annars är USA känt
för att vara lite mer hierarkiskt uppbyggt än Sverige, säger Marcus Haking.
Marcus är intresserad av både siffror
och processer så att han blev civilekonom var inte helt otippat enligt honom

själv. Dock var det inte gruvindustrin
han hade tänkt sig från början.
– När mitt visum gick ut flyttade jag
hem till Sverige och det är jättekul att
jag kunde bli kvar inom Lundin Mining.
Det är ju primärt en kopparkoncern
och koppar är en intressant metall med
tanke på utvecklingen av elbilar. Det är
också kul att lära sig om den industri

På Zinkgruvan delar han sin tid mellan
inköpsavdelningen och ekonomiavdelningen.
– På Eagle Mine jobbade jag mycket
med att utveckla företagets supply
chain management, vilket handlar om
materialflödet genom ett företag. Det
gäller att hela tiden effektivisera för att
hålla kostnaderna nere samtidigt som
kvalitetenn ska upprätthållas. Det jobbar
jag delvis med här på Zinkgruvan också,
men också med att kartlägga processer.
Det är exempelvis viktigt när en person
slutar och en annan ska ta över. Ibland
leder en kartläggning också till att man
hittar något smartare sätt att göra det
på, sammanfattar Marcus Haking.
Monika Andersson
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ZINKGRUVAN I ORD OCH SIFFROR
JAN KLÄRE

”Det är en teknisk revolution vi talar om!”

– Just nu är vi väldigt nära att uppfylla
flera av våra viktiga nyckeltal, säger
gruvchef Jan Kläre. Både på säkerhetssidan och när det gäller produktionen.
Bara sedan en vecka tillbaka är vi ikapp
med mängden uppfodrat ton bly- och
zinkmalm. Det känns bra! Vi har några
tuffa veckor kvar på året, men vi är vid
gott mod.

alla att fortsätta!
För att ytterligare lyfta säkerhetsfrågorna har företagets ledare börjat vara
ute mer i verksamheten för att prata
säkerhet.
– Vi får höra många synpunkter och
i fokus för samtalen står en förbättrad
säkerhet för alla. Jag tycker det är väldigt positivt.

Vad gäller säkerheten har gruvan jobbat
på i 2,5 år utan ett enda olycksfall med
frånvaro inom den egna personalen. Jan
Kläre ser ytterligare en utmaning i att
få precis alla i verksamheten, inte bara
den egna personalen, på samma nivå i
säkerhetstänket.
– Och jag måste poängtera att de
riskobservationer som våra anställda
skriver är SÅ bra. Riskobservationerna
blir en måttstock för hur hela säkerhetsarbetet går. Det ett bevis på att
man är uppmärksam, och ju fler risker
vi identifierar, desto större chans att
arbeta bort dem. Jag vill uppmuntra

På väg mot en mer
flexibel produktion
Det tar tid att öka flexibiliteten och
framförhållningen i gruvans produktion, och vägen dit är en lång kedja av
åtgärder och samspel.
– Jag upplever att vi inte nått så
stora förändringar som jag hoppats,
utan vi lever ännu för mycket ”ur hand
i mun”. Även 2018 kommer bli ett år då
vi får kämpa på enligt vårt vanliga sätt,
åtminstone första halvåret.
Två viktiga verktyg för ökad flexibilitet och effektivitet är dels ett modernt
produktionsstyrningsprogram, såsom

Malmlager (ton)

Månadsproduktoin (ton)

Produktion zink- och blymalm 2017

Malmlager (ton)

Månadsproduktoin (ton)
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Fem korta nyheter och
Jan Kläres nyårslöfte
1. Gruvvattenprojektet: Går i princip
enligt plan. Systemet driftsätts i början av
2018. Vattensystemet är byggt med viktigt
stöd av vår egen personal, bland andra
gruvbyggarna och elektrikerna och med
ständig support från logistiksektionen.
2. Två ventilationsanläggningar kommer
uppgraderas under 2018: Thorax och
Cecilia.
3. Gruvplaneringen väntar på ett nytt
planeringsprogram, DESWIK. Används
redan i Lundinkoncernen och av andra
svenska gruvor.
4. Sprängämnesleverantör: Vi har bytt
sprängämnesleverantör under hösten.
Den nya leverantören kör själv matris med
tankbil ner till 650, vilket gör att vi minskar
transporterna av småtankar.

Produktion kopparmalm 2017
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Optimine som testades i våras, dels ett
trådlöst nätverk som möjliggör fjärrstyrning av gruvans maskiner. Optisk fiber dras just nu under jord, och via wifi
eller annan trådlös överföring kommer
maskinerna på sikt kunna prata med
systemen ovan jord, något som redan är
verklighet i många andra gruvor.
– Uppkopplingen kommer bli det
stora tekniksprånget här, fortsätter Jan.
Det är en teknisk revolution vi talar om!
Och det är spännande att få vara med
i utvecklingen! Lastmaskinerna är det
första maskinområdet som kommer
bli fjärrstyrda. Med dem kan vi lasta
även i skiftskarvarna medan skjutröken
vädras ut. Wifi kan också göra gruvan
lättare att hitta i och därmed säkrare
genom att människor och maskiner blir
”synliga” under jord.

5. Den första januari 2018 byter vi bergtransportentreprenör. Den stora fördelen
är att vi får ner en helt ny flotta av bilar.
Euromining kommer tillbaka till oss igen,
och huvuddelen av Porjus personal har
övertagits av Euromining.
LÖFTET DÅ?
– Jag ser också fram emot 2018 års Run
of Mine. Då ska jag förbättra mitt personliga resultat!

Ortdrivning på nästa sida

Text: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB

3

MAGNUS ANDERSSON
”Ett år med mycket jaga”

– Säkerhetsmässigt sett har det gått riktigt bra i år. I vår egen personal har vi
inte haft något olycksfall med frånvaro
under hela året. Vi jobbar hårt med säkerhetsfrågorna men vi har också en bit
kvar att gå, säger Magnus Andersson.
Nyligen har verket genomgått en säkerhetsbesiktning med hjälp av en extern
besiktningsfirma:
– Besiktningsmannen har god kunskap om branschens standard och även
om vi har ett ständigt säkerhetsfokus är
det lätt att bli hemmablind för risker,
säger Magnus.
Produktionsmässigt sett har verket
haft ett kämpigt mål att nå under 2017.
I skrivande stund fattas det 13–14 ton
för att nå upp till budget.
– Processen har inte gått riktigt som
vi hoppats, vilket gör att metall går ut
i avfallet. Den zinkslig vi levererat har
också hållit en lägre koncentrationshalt. Kommer vi för lågt i halter får vi
betala straffavgift.

Det finns två anledningar till de låga
halterna: Den ena är att flotationsanläggningen inte hänger med när kapaciteten ökat såpass drastiskt. Det andra
skälet är att malmen idag kommer från
flera mindre malmkroppar, och därmed
är mer sammansatt än tidigare. Inslag
av järn och koppar påverkar processen
mer än förut, då man bröt från stora
homogena malmer.
– När det gäller personal har vi
förstärkt oss på den metallurgiska
sidan, säger Magnus. Ingenjören Fatai
Ikumapayi anställdes under året, och
i februari börjar metallurgen Martin
Brenner hos oss. På driften har vi också
fått in två nya personer: processtekniker Johan Wängdahl och pastatekniker
Henrik Natanaelsson.
Under hösten har labbkrossen
flyttats över till geologiavdelningen.
Den dammade och bullrade på labbet,
men nu har den fått ett eget rum
nära borrkärnearkivet. Britt Karlsson
fortsätter sköta krossen, och fick därför

också byta lokal. De krossade proverna
skickas upp till labbet för malning och
analys.
– Det har varit ett år med mycket
jaga, säger Magnus. Vi har haft en tuff
budget som det har varit svår att nå upp
till. Med de förbättringar som vi nu planerar för hoppas vi skapa bättre chans
att klara budget för 2018.

Projekt under 2018
• Under året som kommer hoppas vi
kunna öka kapaciteten genom en liten
utbyggnad av flotationsanläggningen.
Vi ska också flytta om i flotationen vilket
kräver planering och design.
• Upprustningen av pastaverket fortsätter. Mixrarna är bytta under året som
gått, och nästa år byter vi även filter och
pumpar.
• Uppgradering av förtjockaren, med ny
teknik.

Produktion Ack (m)

Produktion per månad (m)

Metallproduktion 2017

Ackumulerat (m)

Ortdrivning per månad (m)

Ortdrivning 2017
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Året vi
fyllde 160
Förhoppningsvis har ingen missat
att det är 160 år sedan askersundaren Johan Efraim Lundgren sålde
Åmmeberg och Zinkgruvan, totalt
cirka 2000 hektar mark, till det
belgiska bolaget Vieille Montagne
och en storskalig gruvnäring fick
sin start.
Det är inte svårt att tänka sig att
det måste ha skett en del kulturkrockar när belgiska och tyska
ingenjörer plötsligt vällde in i
Åmmeberg. Men det visade sig
snart att belgarna tog ovanligt bra
hand om sina anställda genom att
bygga skolor, barnhem, bibliotek,
vägar, sjukhus, bostäder och badhus. Det måste ha varit en spännande tid.
Det har gått 160 år sedan gruvverksamheten startade och 22 år
sedan Vieille Montagne sålde den.
Verksamheten är fortfarande en
stor och drivande aktör i kommunen och regionen. Ett arv och en
historia värd att fira och uppmärksamma.
Som en som har varit inblandad i mycket av årets jubileumsfirande, kan jag tycka att det är
skönt att vi nu är på väg in i 2018.
Men trots mycket arbete har det
förstås varit roligt. Familjefesten i
maj, en konstutställning tillsammans med Norra Vätterns Bildoch formkonstnärer, personalfest
på Sjöängen, ett samarbete med
Hammars bryggeri, jubileumsjackor och förstås Zinkgruvan Run
of Mine. Jag hoppas du som läser
detta i alla fall var med och firade
på något sätt.
Är det för tidigt att planera vad vi
ska hitta på 2027, månntro?
Monika Andersson
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