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Som företag har vi både möjligheter och utmaningar framöver. För att 
manövrera dem är det mycket viktigt att det finns en tydlig strategi så 
att vi alla jobbar åt samma håll och jobbar med rätt saker på rätt sätt. 
Och det tycker jag att vi har och att vi gör. Jag upplever ett otroligt en-
gagemang i vår verksamhet!

I detta nummer av Zinktrycket fördjupar vi oss i 
några av de projekt som just nu bedrivs. Dalby-
projektet som ska säkra en långsiktig produktion, 
den kommande ombyggnationen i verket som 
gör att vi kan ta vara på mer av våra värdeme-
taller, höjning av dammarna vid Enemossen, 
byggnationen av ett vattenreningsverk för att 
minska våra utsläpp till vatten och säkra framtida 
verksamhetstillstånd. Och inte minst ZIPP-pro-
jektet där vi tänker till hur vi ska jobba effektivare 
med bland annat bättre informationsflöden, 
mötesformer och planeringsverktyg.

Det alla dessa projekt har gemensamt, och 
många fler, är att se till att Zinkgruvan Mining 
även på lång sikt fortsätter vara en säker och 
konkurrenskraftig gruva med liten påverkan på 
miljön. I år har gruvverksamheten i Zinkgruvan 
pågått i 165 år. Vi vill förstås fortsätta att bidra till 
att bygga välstånd lokalt och regionalt och förse 
världen med metaller som behövs för den gröna 
omställningen länge till.

Årets första kvartal var mycket starkt. Vi hade en 
säker och jämn produktion. Dessutom fick 
vi mycket bra betalt för våra koncentrat 
eftersom metallpriserna har varit och fort-
sätter vara höga. Men om det är något 
man kan säga med säkerhet, är det 
att metallpriserna någon gång också 
kommer att gå ner. Och då är det 
viktigt att vi inte lutar oss tillbaka när 
det går bra, utan att vi fortsätter 
att jobba tillsammans för att 
utveckla verksamheten så att vi 
även klarar av tider med sämre 
metallpriser.

Staffan Sandström
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Zinkgruvan Mining får betalt från sina kunder i amerikanska dollar. Därför är 
det ekonomiskt gynnsamt för företaget med en amerikansk dollar som är 
starkare än den svenska kronan.
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SÅ HAR METALLPRISERNA FÖRÄNDRATS UNDER 2022

Framtidens damm tar form
 ▶ Det råder febril aktivitet på sandmagasinet Enemossen. Schaktmaskiner och 

lastbilar med bergkross samsas med personbilar på de provisoriska vägarna på 
Enemossen  Östras dammvallar. Samtidigt kvittrar fåglar i vårsolen och vindkraftverken 
snurrar lojt. Planeringsarbetet för Enemossen Norra pågår parallellt.

Dammdriftsansvarige Staffan Fahlgren 
beskriver hur arbetet går till. 

– Enemossen Östra kommer räcka fram 
till år 2026 och kommer då ha dammval-
lar som når nivån 195,5 meter över havet. 
Det är det vi har tillstånd för. Vi startade på 
167 meter och just nu befinner vi oss på 185. 
Först när Enemossen Östra är full kommer 
vi att börja använda Enemossen Norra, så 
den måste vara klar till dess.

Dammsäkerhetsfrågor bevakas interna-
tionellt då flera dammolyckor har skett ut-
omlands med dödsfall och med stor åver-
kan på djur och natur. Med anledning av 
detta har en ny global standard (GISTM) för 
gruvdammar tagits fram. Vi kommer att ar-
beta efter denna standard i nära samarbe-
te med Lundin Mining. För Lundin Mining 
är det en förtroendefråga också gentemot 
företagets aktieägare. Zinkgruvan Mining 
är först ut i Sverige med att bygga det man 
kallar nedströmsdammar, det vill säga att 
dammarna byggs på utåt i stället för inåt 
på redan tidigare påfylld sand.

– Vi har valt en säkrare men dyrare 
dammdesign, säger Staffan. 

Inventering av växt- och djurliv
Arbetet med att påbörja Enemossen Norra 
har dragit ut lite på tiden. Inför tillstånds-
ansökan så gjordes omfattande miljöinven-
teringar vad gäller naturvärden, för både 
djur- och växtlivet. Tillståndet finns men ska 

nu även kompletteras med en inventering 
av fåglar enligt Artskyddsförordningen som 
börjat tillämpats de senaste åren. Alla som 
anmäler en skogsavverkning idag måste 
göra en sådan inventering. Staffan är själv 
fågelintresserad men för detta arbete har 
man anlitat en fågelinventerare som under 
ett år ska göra tre observationer. Förhopp-
ningsvis är arbetet klart i augusti.

– Sedan kommer vi avverka skogen 
och frigöra berget från vegetation, jord 
och morän. Men redan nu kan vi förbere-
da mycket av planeringsarbetet. Med hjälp 
av en drönare har vi laserskannat terrängen 
och fått fram en markkarta fastän skogen 
står kvar. Med hjälp av modellen kan ingen-
jörerna se var problemen finns och påbör-
ja designen av Enemossen Norra. Man har 
även grävt ett antal provgropar i området 
för att se hur marken ser ut. Mycket av pla-
neringsarbetet kommer att, förutom att ta 
fram en säker design, handla om att skyd-
da Hemsjön som ligger nära dammbygget. 

– Troligtvis kommer tre sandfilter att 
byggas in i dammen för att skydda sjön. 
Normalt brukar man bygga två.

Staffan understryker vikten av att redan 
nu designa och bygga dammen med ett 
30-årigt perspektiv. Exempelvis vill han att 
pumparna ska placeras där de behöver stå 
även om 30 år. 

– Vi planerar för ett sandmagasin som 
ska kunna räcka fram till år 2057 när alla 

dammar har höjts till tillåtna höjder. XY- 
och EF-vallen kommer då till slut att fyllas 
över med sand när Östra och Norra dam-
marnas yttre vallar har byggts klart. 

Det krävs mycket material för att bygga 
en säker damm. En dammvall med exem-
pelvis 15 meters höjd kräver en bas på 60 
meter. 

1,2 miljoner ton berg
– Vi kommer behöva styvt 1,2 miljoner ton 
berg för att bygga dammarna till full höjd. 
Och gruvan kan leverera 1,1 miljoner. Järn-
vägsbyggarna från tunnelbygget i Marie-
damm hörde av sig om vi ville köpa berg av 
dem. Mitt svar till dem blev: Kom med allt! 
Vi tar allt ni kan producera! 

All infrastruktur måste också flyttas. 
Det vill säga hela pumpgatan med elled-
ningar, sandledningar och vägar. Det är 
stora strukturella förändringar som är på 
gång och det kommer behövas anställas 
projektledare för det.

– Det ska också in i min ekvation hur vi 
ska försörja nya reningsverket* med vatten 
på ett smart sätt. Antingen ska man ta vat-
ten från Klarningssjön eller så bygger vi en 
ny pumpledning och tar vattnet direkt från 
Enemossen, avlutar Staffan Fahlgren.

TexT: AneTTe Rosén MünTzing, 
Bild & KulTuR AB
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Uppdraget
Zinkgruvan Minings uppdrag är att på ett hållbart sätt bry-
ta malm med innovationskritiska metaller som är viktiga för 
samhället och på så vis skapa värde för våra intressenter.

I stort handlar strategin om att i varje enskilt led i företaget skapa 
bästa förutsättningarna för nästa länk i kedjan. De fem punkterna nedan 
är tillsammans företagets väg framåt, och viktiga fokusområden för 2022.

 ▶ Zinkgruvan Mining har gjort en företagsstrategi som sträcker sig fem år framåt, 
till år 2026. Strategin är företagets beskrivning av hur man ska säkerställa att 
Zinkgruvan Mining långsiktigt fortsätter vara en säker och konkurrenskraftig gruva 
med liten påverkan på miljön. Femårsplanen bryter vi sedan ner i årliga mål.

I skapandet av ett modernt och fossilfritt 
samhälle kommer tillgången till metaller 
och mineral att vara avgörande. Många av 
de tekniker som behövs för att möjliggöra 
en grön omställning kräver god tillgång 
till metaller och mineral: vindkraftverk, 
batterier, elbilar, solpaneler och så vidare. 
Återvinning av metaller är viktig, men räck-
er inte. Gruvorna behövs. 

En av Zinkgruvan Minings styrkor är 
goda mineraltillgångar och reserver, vilket 
skapar en stabilitet i verksamheten. Gru-
van klarar att förse anrikningsverket med 
malm. Detta möjliggörs av kompetensen 
och motivationen hos alla som jobbar i fö-
retaget. Ett gott samarbete mellan avdel-

ningarna, en stark säkerhetskultur och ett 
gott samarbetsklimat med andra gruvor 
inom Lundin Mining är också nödvändigt. 
En annan viktig faktor är goda samarbeten 
med företagets leverantörer.

Sedan finns det en rad utvecklingsmöj-
ligheter för Zinkgruvan Mining att jobba 
vidare på: Förebyggande underhåll, kort-
tidsplanering och att fortsätta utöka malm-
basen. Automation i fler delar av verksam-
heten är en annan möjlighet och att dra 
nytta av ny, effektiv teknik. En av de vikti-
gaste förutsättningarna för hela verksam-
heten är att minska den miljöpåverkan 
som verksamheten ger upphov till.

 

Framtida utmaning:
 → Halten av metaller i varje ton som bryts 
sjunker. 

 → Malmbrytningen sker på allt större djup 
och brytningspallarnas storlek minskar. 

Det innebär:
 → Kostnaderna per brutet ton ökar. 

 → Vi måste förbättra våra marginaler för att 
vara tåliga när metallpriserna går ner. 

 → Därför krävs åtgärder för att öka produk-
tiviteten med 10 procent fram till 2026. 

På väg mot 2026!

2. Verksamhetsoptimering
 → Vi ska effektivisera produktionen genom teknikförbättringar i gruva 
och verk.

 → Vi ska utveckla våra arbetsprocesser med korttidsplanering (ZIPP) och 
planera förebyggande underhåll (ZUV).

 → Vi ska säkerställa lönsamhet oavsett metallpriser.

3. Tillväxt
 → Genomföra kloka investeringar och ha koll på våra kostnader.

 → Vi ska fortsätta söka malm för att fortsätta ha en malmbas på 10 år.

4. Människor och kultur
 → Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda en stimulerande 
arbetsplats.

 → Vi ska fortsätta kompetensutvecklingen och investera i våra medar-
betare. Vi behöver hålla hög teknisk kompetens.

 → Arbetsplatsen ska präglas av mångfald. Det gör den säkrare och 
bättre.

5. Intressentdialog
 → Vi ska vara en uppskattad samarbetspartner.

 → Vi fortsätter föra en dialog med boende i vårt närområde för att fånga 
upp frågor, och öka förståelse och acceptans där vi verkar.

1. Ansvarsfull brytning
 → Vi jobbar vidare med vårt säkerhetsarbete och Zero Harm-dagarna.

 → Vi tar ansvar i miljöarbetet, för att skydda miljön och klara framtida 
tillstånd.

 → Vi bedriver affärer på ett etiskt sätt och ställer miljökrav på våra 
leverantörer.

Strategins  
fokusområden 

2022

4
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UNDER FLERA ÅR HAR PERSO-
NAL FRÅN Lundins huvudkon-
tor varit involverade i att räkna 
på Dalbyprojektet. Här fanns 

många stora frågor att hantera. Till exempel: 
hur ska malmen fraktas upp därifrån? Det är 
åtminstone fem kilometer från malmkropp 
till kross. Transportband? Internt hisschakt? 
Hisschakt till dagytan? Lastbil? Eltruck? 
Dumper?

Steg för steg har projektet växt fram, 
och nu har det övergått i full verksamhets-
fas. 

– På sitt sätt är nog Dalby allas ”baby” i 
företaget, säger Johannes Speziali som är 
chef för sektionen ortdrivning. Alla bryr sig 
och är nyfikna på projektet, för det är en 
viktig framtidsfråga. 

Nere i matsalen på 1140 har ortdrivarna på 
C-skiftet rast ihop med kollegor från andra 
avdelningar: geologer, servicepersoner 
och renslastare. Matlådor, kaffetermosar 
och den obligatoriska handspriten står på 
bordet. Allihop är på ett eller annat sätt 
involverade i Dalbyprojektet. Även om 
ortdrivarna till en början beskriver det som 
vilken drivning som helst, förstår man att 
det här är ett annorlunda projekt. 

Projektledaren Stephan Söderberg gör 
en dragning av hela planeringen på en tv-
skärm nere i matsalen. Han visar kartor och 

skisser på hur allt är tänkt. Någon konsta-
terar nöjt att den egna jaktmarken är med 
på kartan. 

Först drevs den långa prospekterings-
tunneln bort till Dalbymalmens undre del. 
Nu kompletteras den med en transportort. 
Det är Ramp 80 han talar om. Ramp 80 
påbörjades i december 2021 och utgår från 
Burkland 800 meter. Rampen kommer gå 
i en 1,7 kilometer lång sluttande backe bort 
till övre delen av Dalbymalmen. 

Ortdrivarna som jobbar med Dalbydriv-
ningen har jobbat på långt över budge-
terade ortmeter under våren. Just nu kan 
Dalbydrivningen göras från tre gavlar, och 
då blir det förstås många meter ort. Sena-
re kommer man inte kunna ha mer än en 
gavel igång, och då kommer tempot gå ner 
något. Under januari låg budget på 40 me-

ter ort, och resultatet landade på 120 me-
ter. Visserligen ingick lite decemberdriv-
ning i den siffran, för arbetet kom igång 
lite tidigare än planerat. I april låg budget 
på 80 meter, och utfallet blev hela 156.

– Ni är så grymma, berömmer arbets-
ledare Carina Gustafsson. 
Just nu kan Dalbydrivningen göras från tre 
gavlar, och då blir det förstås många me-
ter ort. Senare kommer man inte kunna 
ha mer än en gavel igång, och då kommer 
tempot gå ner något. 

Största kostnaden innan malmbryt-
ningen i Dalby kan komma igång är ort-
drivningen, och på andra plats kommer 
kostnaden för att göra ventilationsschak-
ten. Det kommer att bli till- och från-
luftschakt från dagen och ner till 650 
meter i Mellanby. Där blir det en stor 

fläktstation, med två 500-kW-fläktar för 
frånluften och en kapacitet på 280 kubik-
meter luft i sekunden. Det blir också två 
tilluftsfläktar. Från Mellanby kommer ven-
tilationsschakten att fortsätta ända ner i 
Dalbymalmen. 

Schakten för ventilation kommer rob-
binsborras. Först görs ett smalt pilothål 
ner, och sen kommer en 4,5 meter bred 
borrkrona att dras upp samma väg. 

– Ja, det blir väl ungefär 10 000 kubik-
meter kax som kommer lastas ut från rym-
ningen av schakten, summerar Stephan.  

Om några år kommer Dalbymalmen 
att stå för en tredjedel av hela gruvans 
produktion. 

TexT & foTo: MARiA gunnARsson, 
Bild & KulTuR AB

4 FAKTA OM DALBY
 → Just finns det 2,8 miljoner ton i 
malmreserven i Dalby. Det motsva-
rar två års brytning. 

 → Brytningsmetod blir pallbrytning, 
samma metod som redan tillämpas. 
Av bergmekaniska skäl kommer 
pallarna vara jämförelsevis små. 

 → Malm från ortdrivning börjar 
levereras under 2024, och själva 
pallproduktionen beräknas vara 
igång 2025. 

 → Två nya ventilationsschakt ska borras 
från dagen och ner till Dalbymal-
men. I Mellanby på 650 meter ska 
en fläktstation byggas, och därifrån 
kommer schakten fortsätta neråt.

Full fart mot 
Dalby

Stephan Söderberg visar var ramp 80 utgår från Burkland. 
Man ser skarven där helt ny betong tar vid.

Sittande från vänster: Lalla Lönnström, Emil Jaakola, Axel Karlsson, Jennie Dohn, Rasmus Eriksen och Johan Moberg. 
Stående från vänster: Örjan Lövkvist, Mikael Ågrim, Julia Andersson och Carina Gustafson.

”Under januari låg budget på 
40 meter ort, och resultatet 

landade på 120 meter.”

 ▶ Projektet Dalby har hängt med i planeringen i många år nu. Första fyndet av malm gjordes 
redan 1995 – när några av dem som idag driver ort mot Dalby knappt ens var födda. 
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Daniel Dahlström, projektledare.

Verktyget som förpassar excel till historien 

 ▶ Just nu pågår ett pilotprojekt att tes-
ta Deswik OPS, som är ett webbaserat 
program för korttidsplanering. Test-
piloterna består av DC (driftcentralen) 
och gruvans produktionsavdelningar; 
ort, lastning och pall. Om testet faller 
väl ut kommer andra grupper och servi-
ceavdelningar att läggas till. 

Programmet Deswik OPS ska skapa bättre 
överblick och bättre uppföljning. Men det 
är inte bara att köra igång... Varje gruva har 
sina förutsättningar, och just nu jobbar man 

för att hitta en struktur för hur programmet 
bäst ska användas. 

På DC är tempot högre än vanligt, för 
under testperioden görs allt i dubbla sys-
tem. Ricky Öhlin följer just nu tolv operatio-
ner i realtid på skärmen. På en annan skärm 
ligger en excelfil som säger ungefär samma 
sak. Båda systemen uppdateras parallellt.

– Jag tycker det känns lovande, säger 
Ricky. Det är mycket som inte är klart än, 
men det växer fram. När 4G funkar i hela 
gruvan och det ligger en surfplatta i var-
je maskin, då kommer alla kunna ha väl-
digt bra koll, och då kommer det att avlas-
ta DC! Jag tror på programmet, det är det 
bästa hittills, säger Ricky medan han visar 
de gamla klassiska excel-filerna som snart 
kommer kunna lämnas in på gruvmuseet.

Ett program som fick nobben efter 
testperiod var Hexagon:

– Jo, men det arbetet var inte förgäves. 
Det förde med sig en rutin. För när vi drog 

igång med Deswik OPS var operatörerna 
under jord igång direkt med att rapportera, 
och det ska de ha en eloge för, säger Ricky.

Vad man hoppas uppnå är ett ännu 
bättre samspel mellan de olika produk-
tions- och med serviceavdelningarna.

– Och jag tror att vi kan lära oss planera 
in förebyggande underhåll smartare, i de 
luckor vi lättare hittar, säger Ricky. 

Utöver start- och stopptid rapporterar 
operatörerna också in vissa fakta. Till exem-
pel antal bult man satt, antal kilo spräng-
ämne som använts eller antal hål som bor-
rats. Uppföljningen blir därmed mer specifik 
och knuten till respektive arbetsområde.

– Ja det är kul, men det är mycket!  Just 
nu kombinerar jag också jobbet med att bli 
väckt om nätterna, skrattar nyblivne pap-
pan Ricky. 

TexT & foTo: MARiA gunnARsson, 
Bild & KulTuR AB

54 smarta laddstolpar på plats  
– fossilfri pendling är framtiden

 ▶ Vid årsskiftet färdigställdes arbetet med att bygga 54 
laddstolpar jämnt fördelat på tre parkeringsplatser.

– Vi har en vision att vara drivande i arbetet med omställ-
ningen från fossila bränslen till el. Vi hoppas att detta un-
derlättar om våra anställda överväger att skaffa  elbil, säger 
Daniel Dahlström, projektledare och energisamordnare.

 Den tekniska lösning som valts heter ChargeNode och är anpassad 
speciellt för den som laddar sin bil vid arbetsplatsen. Med en app 
i telefonen anger man bilmodell, till vilken nivå man vill ladda och 
när man tänker åka hem. Systemet fördelar sedan tillgänglig effekt 
så att alla bilar är färdigladdade vid arbetsdagens slut.

– Det är ett effektivt, säkert och smart system. Många av våra anställ-
da pendlar från Motala, Askersund, Kumla, Örebro och andra orter. 
För dem blir det möjligt att köra t.ex. en laddhybridbil helt på el, 
fortsätter Daniel.

 Kostnaden för förbrukad el dras direkt från ett eget betalkort 
och är för närvarande två kronor per kWh.

– Det är vi som företag som bestämmer priset själva, berättar 
Daniel. Eftersom omställningen till klimatvänlig energi är en del av 
vår vision så kommer vi inte att ta ut någon egentlig vinst utan vill 
hålla priset så lågt vi kan. Elen vi köper in är också 100% förnybar.

TexT & foTo: siMon WäMMeRfoRs, Bild & KulTuR AB

Pulsmöten  
– fångar upp avvikelser

 ▶ Ortdrivarnas pulsmöten är nytt för i år. Det är korta, intensiva möten vid 
skiftstart och skiftslut, varje dag. Regelbundet som en puls... Arbetslaget 
samlas runt en whiteboard, för att strukturerat stämma av en rad frågor.

– Vi börjar alltid mötet med HMS-frågor. Då 
kollar vi av om det är någon i laget som har 
något att rapportera som gäller säkerhet, 
en ”safty share”, förklarar Carina Gustafsson 
som är arbetsledare för ortdrivarna. Sedan 
stämmer vi av eventuella driftstörningar 
som kan påverka oss. Det kanske är stopp 
i en ramp eller vi kanske måste använda 
P1- istället för P2-hissen. Därefter går vi in 
på specifika faktorer (KPI-er) som rör just 
ortdrivningen. 

Ett mätvärde som alltid är viktigt att 
stämma av för ortdrivarna är antalet salv-
or man skjuter. Om planen är att skjuta två 

salvor på förmiddagen, två på eftermidda-
gen och en på natten, kan man lätt stäm-
ma av hur det faktiskt har gått. Då kan man 
ringa in avvikelser. 

Ofta träffas ortdrivarna vid tavlan i mat-
salen på 1140. Det är det vanligtvis arbetsle-
daren eller förstemannen som håller i mö-
tet, men vem som helst i gruppen kan rycka 
in, eftersom mötesformen är så strukture-
rad. Då och då ändrar man vilka mätvärden 
(KPI:er) som är i fokus:

– Förut märkte vi att vi hade lite avvikel-
ser med bultningen. Då tog vi upp det som 
en KPI, och körde på med avstämningar 

varje dag. Då kunde vi lätt ringa in proble-
met. Därmed kunde jag ta det vidare till 
veckomötet med sektionschefen.

Bultningsärendet togs då upp i en 
handlingsplan, som Carina printade ut och 
tog med ned till tavlan igen. På så vis kun-
de alla följa att ärendet gick framåt. 

– Sättet att jobba är fortfarande lite nytt 
för oss, och vi provar oss fram. Planerarna 
gör en struktur för hur vi ska jobba, och nu 
kan vi enklare ge feed back på hur det går i 
praktiken, tack vare våra pulsmöten.

TexT: MARiA gunnARsson,  
Bild & KulTuR AB

ZIPP
Projektet ZIPP – Zinkgruvan i 
Planerad Produktion – är ett sätt för 
företaget att utveckla hur sam-
arbetet och kommunikationen 
funkar inom företaget. Både inom 
avdelningar, men också mellan 
avdelningar.
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Förslag från närsamhället blir verklighet
 ▶ Med jämna mellanrum görs enkätun-

dersökningar bland boende i Zinkgru-
van, Åmmeberg och delar av Askersund 
för att ta tempen på vad människor i 
gruvans närhet tycker och tänker om 
verksamheten och hur den påverkar 
dem. 2021 svarade hela 450 personer 
och betyget blev gott.

– Undersökningen är ett sätt att mäta den 
sociala acceptansen för vår verksamhet i 
lokalsamhället, berättar Monika Andersson, 
kommunikationsansvarig på Zinkgruvan. Att 
få veta vad de som bor och lever nära gruvan 
tycker är jätteviktigt för oss, och vi är väldigt 
glada att så många tar chansen att tycka till 
och komma med förslag på förbättringar.

Resultatet i undersökningen blev ett 
gott betyg: 4,2 på en skala mellan ett och 
fem. Många förslag på förbättringar skicka-

des också in, och flera av dem blir nu också 
verklighet.

– Trafikfrågan kom upp ofta denna gång, 
förklarar Monika. Vi har inlett ett arbete 
med kommunen om att tillsammans föra 
en dialog med Trafikverket som är de som 
tar beslut i vägfrågor. Förhoppningen är att 

kunna verka fram åtgärder som höjer trafik-
situationen framförallt i höjd med förskolan 
här i Zinkgruvan. Och vi jobbar förstås med 
våra anställda och entreprenörer för att hit-
ta sätt så att trafiken stör så lite som möjligt. 

Andra förslag som blir verklighet efter 
undersökningen är att det nu snyggas upp 
och röjs sly runt sjökanter och vid parken 
bredvid kiosken i Zinkgruvan samt att in-
formation från gruvan kommer gå ut via 
digitala kanaler. Det kommer också hållas 
digitala dialogmöten för att så många som 
möjligt ska kunna delta.

– I höst planerar vi att följa upp under-
sökningen med att ringa upp vissa av de 
som svarat, så kanske hörs vi då, avslutar 
Monika.

TexT: siMon WäMMeRfoRs,  
Bild & KulTuR AB 

Gruvmuseet står redo för en ny säsong
 ▶ Det är vår igen! Kabbelekan lyser gul i 

vattendragen runt Zinkgruvan. På gruv-
museet är det hopp om livet, för den 
här dagen ska maskiner och utrustning 
plockas fram ur vinterförvaringen. 

Under pandemin fick museiverksamheten 
hitta nya former, vilket blev ett bra utveck-
lingssteg för museet:

– Vi kunde ju inte guida som vanligt un-
der pandemin. I stället gjorde vi små korta 
berättelser som vi läste in. Via QR-koder på 
skyltarna får man höra om de olika rum-
men och föremålen, förklarar Rikard Muck-
enhirn.

I år håller museet öppet som vanligt, 
och nu fortsätter man med QR-koderna:

– Vi kommer bara guida när det kom-
mer bokade grupper och bussresor, säger 
Karl-Henrik Persson. När vi har enskilda be-
sökare är vi i närheten och kan svara på frå-
gor. Vi kör dem runt med gruvloket och det 
finns fika i kaféet.

Under åren 2016–2019 var Knalla gruva 
öppen för besökare. Besöksgruvan låg på 
nivå 200 meter, och dit kom man via Knal-
lahissen. Percy, Berra och Rikard gjorde i 
ordning besöksgruvan med stöd av Zink-

gruvan Mining. En spelstyrare anställdes för 
att köra gruvhissen.

– Ja, vi hade ”Svarta damen” som körde 
en tid, och efter henne kom ”Hiss-Lina”, be-
rättar Karl-Henrik. 

Turistgruvan blev mycket populär, och 
över 2000 besökare har åkt ner i Knalla- 
schaktet.

– Vi kände oss nästan generade, för en-
ligt oss fanns det just inget särskilt att visa. 
Inga stora maskiner eller intressant utrust-

ning. Men besökarna tyckte det var fantas-
tiskt att bara komma ner. 

– Ja, men nåt måste vi ju hitta på att 
berätta om, fyller Per i. Det rinner kristall-
klart vatten i dikena därnere, och vi berät-
tade att vi börjat odla kräftor där. Att vi ta-
git ner kräftor, och att de trivdes bra och 
växte på sig. Att de var stora som humrar...

TexT & foTo: MARiA gunnARsson,  
Bild & KulTuR AB

Karl-Henrik Persson, Per Eklund, Percy Stenholm, Rikard Muckenhirn, Janne Muckenhirn 
och Berra Ramstedt.

Re:think pushar kommunens entreprenörer
 ▶ Entreprenörsprogrammet re:think som drogs igång redan 

2019 är inne på sitt fjärde år. Programmet är en del av vårt 
arbete att bidra till attraktiva samhällen i vår närmiljö. I år 
ligger fokus på nätverkande, hållbarhet och vidareutveck-
ling av de företag som genomgått programmet under de två 
senaste åren. 

Syftet är att rusta företag att ställa om, tänka om, tänka nytt och 
tänka annorlunda. Att ta sig igenom kriser och vara beredd 
när ljusare tider kommer. Programmet är kostnadsfritt och 
skräddarsys efter deltagarnas behov. De får hjälp med 
kompetensfördjupning, affärsutveckling och individuell 
coachning. 

– Nu tar vi helt enkelt nästa steg för att fortsätta ge stöd 
till idéer och företag som vill växa, säger Anna Andreasson, 
som har varit programansvarig sedan 2020.  
Hon är entusiastisk över detta unika samarbete 
mellan ett företag (Zinkgruvan Mining), en kom-
mun (Askersund) och stödjande aktörer som till 
exempel Almi och Regionen. Hon tror att det-
ta sätt att jobba kommer få stor spridning i 
landet.

Vilka resultat har man uppnått?
Trots pandemin har 16 av 19 re:think-företag 
lyckats öka sin omsättning. Två företag har legat 
kvar på oförändrad nivå under perioden och ett 
har minskat sin omsättning som direkt 
följd av pandemin. Omsättningen 
mättes både när deltagarna började 
programmet 2020 och vid årsskiftet 
2021/2022. Företagen är även viktiga jobb-
skapare och skapar över 100 jobbtillfällen i 

Askersund där närmare 40 av dem är nya jobb. Många av jobben är 
också viktiga förstagångs-jobb, något som är oerhört betydelsefullt 
för vårt samhälle. 

Sofia Fredriksson, näringslivsstrateg på Askersunds kommun, 
har haft stor del i samverkansprojektet.

– Det hela började när Zinkgruvan Mining tog kontakt med 
oss i början av pandemin. De ville stötta det lokala näringslivet på 

något vis. Vi började med att kartlägga behoven hos företagen. 
Folkvalda i kommunstyrelsen ringde runt och intervjuade fö-

retag utifrån en enkät för att se hur situationen såg ut och 
vad man behövde hjälp med. Svaren låg sedan som grund 
för planeringsarbetet av re:think.

En av deltagarna som varit med i programmet är Marie 
Krusell. Hon startade företaget Askersundsglass på Stööka-

gatan våren 2021. Redan första året anställde hon fem perso-
ner under den mest hektiska glassäsongen. I år har hon fått 

öka på med ytterligare några personer.
– Jag var precis i startblocken för att dra i gång 

min verksamhet när jag kom med i programmet. Vi 
fick jobba mycket med att presentera våra idéer 

och att testa dem på varandra i gruppen och för 
våra kunder. Det gav mig en push i mitt företa-
gande att få respons på mina tankar. Nätverket 

med andra företagare betyder mycket också.
– Det har varit roligt att se att idéer har ut-

vecklats till lönsamma affärer. Företagen har 
börjat dra nytta av de olika främjarsystemen och 

de stöd som finns att söka. Företag har funnit var-
andra och samverkan har uppstått, avslutar So-

fia Fredriksson.

TexT: AneTTe Rosén MünTzing, 
Bild & KulTuR AB

Välkommen Andreas!
 ▶ Andreas Ridderström är ny ekonomichef på Zinkgruvan 

Mining. Han lockades till företaget av flera skäl:

– Jag tyckte det var väldigt roligt med en helt ny bransch! 
Jag hoppas få lära mig mycket om gruvindustri. Det är 
en helt annan värld än de mer säljorienterade företag 
jag jobbat i hittills. Det är komplext och avancerat. 
Och så lockades jag av att det fanns ett internationellt 
perspektiv genom Lundinkoncernen. Spännande och 
kul att ha ett internationellt nätverk. 

Andreas är uppväxt i Glanshammar men bor 
idag i Stora Mellösa med hustru och tre barn 
i åldrarna 14, 11 och 7 år. Han utbildade sig 
vid Örebro universitet, och har sedan 
dess jobbat i flera olika företag, senast 
på Linde truckar i Örebro. 

– Jag vill involvera ekonomiavdel-
ningen i verksamheten ute i företa-
get. Vi ska inte vara en avdelning som 
sitter en trappa upp och bara följer 
upp hur det har gått. Vi ska ha mer 
fokus på affärsutveckling i verksam-
heten. 

Sedan Andreas anställdes i Zinkgruvan har han därför anställt 
två ”business controllers”, en för gruvan och en för anrik-

ningsverket. En av dem kommer sitta i ledningsgruppen 
för gruvan och den andra i ledningsgruppen för verket.

– Poängen med detta är att göra smartare ekono-
miska val. Det gäller att synliggöra ekonomin i verk-
samheten, och att vi har bra sifferunderlag när vi ska 
fatta beslut. Vi ska ha nyckeltal där vi kan mäta att 

utvecklingen går i rätt riktning. Då får vi bättre möj-
lighet att styra kostnaderna. Det är genom att hålla 

koll på kostnaderna som vi kan göra skillnad. 
Försäljningspriserna på vår produkt har vi 

svårare att påverka. 
Run of Mine då, är det något för 

dig?
– Ja, vem vet! Jag tycker om löp-

ning och har sprungit ett mara-
ton och två lidingölopp. Vi får se! 

Pannben har jag i alla fall, även 
om det var ett tag sedan jag löp-
tränade aktivt.

TexT & foTo: MARiA 
gunnARsson, Bild & KulTuR AB
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Ridåer av träd och blommor på gång 
– Danmark visar vägen

 ▶ Ett industriområde kan bli lite grått. 
Och lite dammigt. Nu pågår ett projekt 
på Zinkgruvan Minings industriom-
råde att plantera växter och så frön. 
Det finns flera syften med dessa gröna 
satsningar: 

– Vi har ett blåsigt industriområde med 
spridning av stoftpartiklar. Nu bygger vi en 
funktion med hjälp av naturen, förklarar 
Inger Frost Kristensen på miljöavdelning-
en. Jag kommer från Danmark, och där är 
det vanligt med växande vindskydd runt 
alla marker. Vi har inte det på samma sätt i 
Sverige.

Nu bygger man upp en slags ridå av 
växtlighet som på sikt ska bryta vinden och 
därmed bromsa spridningen av partiklar.

– Det blir snyggt och grönt, och det bidrar 
också till den biologiska mångfalden. Zink-
gruvan ligger högt och det blir lätt torrt på 
området. Det har påverkat valet av växter, 
för de måste vara tåliga! Våra trädskärmar 
består av tall, vårtbjörk, rönn, oxel, vide och 
slån.

Det är blandningen av sorter som ska-
par funktionen: höga och låga träd ihop 
med höga och låga buskar. Några vinter-
gröna sorter ger färg den kalla årstiden. 

– Vi har investerat pengar i våra gröna 
satsningar, och det är viktigt att se att de 
är en del av en större helhet. Vi visar att vi 
tar miljöfrågorna på allvar. Såklart är sop-
ningen av industriområdets asfalt oerhört 
viktig i sammanhanget, men vi jobbar med 
många olika åtgärder parallellt.

På industriområdet finns nu också tre 
ängsmarker under framväxt. Det kommer 
bli blommor, helt vanliga blommor som 
redan trivs i trakten: tjärblomster, käring-
tand, mandelblom, gullris, styvmorsviol och 
många andra sorter. Nu har avdelningen 
Fastighetsservice övertagit skötseln av de 
nya områdena. Tony Blom är ny fastighets-
chef sedan några månader tillbaka:

– Ja, Fastighetsservice kommer hålla 
ordning på planeringarna. Vi sköter ju re-
dan gräsklippning och prydnadsblommor. 
Förhoppningsvis kommer växterna att fro-
das och må bra. Det blir finare på industri-
området när vi får in grönskan, säger Tony 
Blom.

TexT: MARiA gunnARsson, Bild & KulTuR AB

   
 

 ▶ Ett nytt reningsverk ute vid Enemos-
sen för Zinkgruvan Minings vattenhan-
tering. Det är lätt att råka se för sig en 
byggnad av en containers storlek, eller 
kanske möjligen två:

– Nej, nej, reningsverket blir 1000 kvadrat-
meter stort, förklarar Charlotte Odenberger 
som är chef för miljöavdelningen. Det kom-
mer ha en egen organisation för drift och 
underhåll och det kommer ha en kapacitet 
på 500 kubikmeter renat vatten i timmen. 

När Zinkgruvan Mining fick ett nytt mil-
jötillstånd för Enemossen 2015, var det med 
vissa provisoriska villkor för utsläpp till vatten. 

– När dammsäkerhetskraven ökade år 
2018 insåg vi ganska snabbt att vi skulle be-
höva ett vattenreningsverk. Förutsättning-
arna ändrades och vi fick göra ett omtag, 
berättar Charlotte. Medan vi projekterar re-
ningsverket gör vi lösningar som tillfälligt 
förbättrar vattenkvaliteten. Det vi nu ska 
göra är en anläggning som skapar förut-
sättningar för framtiden, och som kommer 
kunna anpassas till kommande lagkrav och 
förutsättningar som vi inte känner till än.

Metaller och sulfat
Ämnena som det nya reningsverket ska få 
bort ur vattnet är främst metaller och sulfat. 
Men viktigast är förstås att inte ens få ut 
metaller och sulfat till mossen. Genom den 
planerade nya flotationsmetoden kommer 
metallhalterna i vattnet sjunka avsevärt, och 
samma med mängden sulfat. 

På senare år har mängder av interna 
studier gjorts för att kartlägga var insatser-

na ska göras för att fånga upp så mycket 
metaller som möjligt. 

– Vi lärde oss att det är läckagevattnet 
ut från mossens dammvallar som har de 
största koncentrationerna av metall, säger 
vattenspecialist Paul Kruger. Det vattnet 
pumpas nu upp på mossen igen, och med 
tillsatser av lut fälls metallerna ut och fast-
nar i sanden.

Även om det är lätt att göra en storsla-
gen vision om vart man ska, så måste ste-
gen börja där man faktiskt är:

– Och det finns ännu inte någon etable-
rad teknik för att få bort sulfat ur process-
vatten, förklarar Paul. Däremot har vi fått 
stora förbättringar genom att byta ut rea-
genser i anrikningsverket. Vi måste bedö-
ma vad vi kan påverka och vad vi inte kan 
påverka. EU-reglerna tar inte alltid hänsyn 
till att tekniken inte finns.

– Jo, säger Charlotte, men samtidigt 
som vi försöker påverka nya lagar och för-
ordningar som är på gång, driver de på ut-
vecklingen och gör att hela branschen pre-
sterar bättre. Det ska vara svårt, det är helt 
OK. Men det får inte vara omöjligt, då kan vi 
inte längre bedriva vår verksamhet. Då kan-
ske andra länder tar vid där miljökraven är 
mindre stränga.

– Vi måste sikta på det som är möjligt, 
fortsätter hon. Det är min uppgift att avgöra 
vad vi ska ha för strategi när det gäller mil-
jön, så verksamheten har en miljöframtid.

Charlotte håller koll på utvecklingen i 
gruvsverige genom att bland annat med-
verka i en intressegrupp i branschorganisa-
tionen. Det är många juridiska frågor, och 
många enskilda fall som studeras. 

– Jag tycker det är som om hela gruv-
branschen har återuppstått i ny version, sä-
ger Charlotte. Alla pratar om miljö, biologisk 
mångfald, fossilfritt och vattenfrågor. Så var 
det inte när jag började i gruvbranschen för 
sju år sedan. Det är väldigt kul! Jag tror ju att 
det här är framtiden.

TexT & foTo: MARiA gunnARsson, 
Bild & KulTuR AB

Äntligen grönt ljus  
för ny flotationsprocess

 ▶ Den 27 april i år fick anrikningsverket 
grönt ljus från Lundin Mining att göra 
en stor investering under 2023:

– Vi har fått ok på att bygga om vår flota-
tionsprocess, berättar en upprymd Rebecca 
Hagfall, chef för anrikningsverket. Nu har vi 
lagt första beställningen på utrustning till 
den nya processen, och vi planerar bygga 
om allt med start vecka 17 nästa år. 

Ända sedan anrikningsverket byggdes i 
mitten av 1970-talet har man jobbat enligt 
samma princip: man maler malm som blan-
das med vatten. Vissa reagenser tillsätts som 
hjälper till i processen. I första steget leder 
man bort sanden, och därefter skiljer man 
zink och bly från varandra. Det görs genom 
att man får bly att bubbla upp på ytan, med-
an zinken trycks till botten i flotationsceller-
na. Metoden kallas bulkflotation.

Men att dra isär bly och zink från varan-
dra är svårt. De hamnar lätt i varandra. 

– Med den nya metoden, selektiv flo-
tation, ska vi istället ta upp en metall i ta-
get ur sanden. Resultatet blir bättre på alla 
sätt: renare blyprodukt, renare zinkprodukt 
och dessutom en bättre sand med mindre 
mängd metaller i, säger Rebecca.

Steg för steg
Arbetet med att hitta en ny fungerande pro-
cess började med småskaliga försök i labbet. 
De visade goda resultat. Sen gjordes en pilot-
studie med en mini-anläggning där alla steg 
i processen kunde köras i obruten följd. 

Nästa steg blev att koppla om hela ver-
ket för testkörning i full skala, men med 
reducerad genomsättning. Detta skedde 
under en spännande femdagarsperiod i ja-
nuari. Ett stort team var inblandade: ope-
ratörer, ingenjörer, mekaniker, elektriker, 
skyddsarbetare med flera.

– Det roliga är att processen stabilisera-
de sig mycket fortare än jag trodde, säger 
Rebecca. Jag var förvånad att testet gav 
vad vi hoppades på efter bara två dagar!

Efter testet var det bara att återgå till 
ordinarie drift med maximal genomsätt-
ning. Men man hade svar på frågorna, och 
nu även grönt ljus från Lundin. Under året 
som följer kommer detaljerad projektering 
att göras, och alla beställningar. Själva om-
byggnationen beräknas ta två veckor. Det 
kommer bli lite trängre i verket än innan, 
men allt kommer få plats innanför befintli-
ga väggar.

– Enda orosmomentet är att hinna få hit all 
utrustning i tid, säger Rebecca. 

Strategisk satsning
Zinkgruvan Minings uppgift är att bedriva 
ansvarsfull gruvdrift. Varken människor eller 
natur ska skadas av verksamheten. Den nya 
flotationsmetoden innebär att man kan 
minska tillsatsen av den kemikalie som kan 
leda till utveckling av koldisulfidgas. En 
hälsovinst är med andra ord på väg.

– Och när det gäller miljön ser vi fle-
ra vinster: vi kan minska användandet av 
natriumbisulfit ordentligt, vilket i sin tur 
minskar våra utsläpp av sulfater till vattnet. 
Vi kommer dessutom kunna minska våra 
utsläpp av metall i vattnet, när vi får en ef-
fektivare flotation. 

Sist men inte minst kommer satsning-
en att förbättra lönsamheten i företaget: 

– Vi jobbar alltid med att skära kostna-
der, men här ökar vi intäkterna! När vi lyckas 
ta vara på mer av våra värdemineraler får vi 
mer metall att sälja. Och när vi lyckas göra 
renare metallkoncentrat får vi bättre betalt 
för våra produkter, säger Rebecca Hagfall. 

TexT: MARiA gunnARsson, Bild & KulTuR AB

NYA RENINGSVERKET
 → När: Klart att tas i bruk under 
2025–2026. Många vägval och 
beslut återstår.

 → Var: På en udde vid Klarnings-
sjöns östra strand, mellan vattnet 
och vägen ut till mossen.

 → Hur: Paul Kruger: Helst vill vi 
jobba med etablerad teknik. Man 
kan lära av hur andra gruvbolag 
tänker, men inte av hur de gör. 
Varje gruva måste anpassa till 
sina specifika förutsättningar. 
Och att skapa fungerande teknik 
för nya krav tar tid. Vissa saker 
funkar – i labbet. Småskaligt. Att 
få det att funka i verkligheten är 
en helt annan sak.

 → Varför: Allt vatten som Zinkgru-
van Mining använder i gruva och 
verk ingår i ett och samma flöde. 
Det cirkulerar och återanvänds, 
men fylls hela tiden på, dels med 
nytt råvatten, dels genom att 
det regnar. Överskottet måste ta 
vägen någonstans, och vägen ut 
går via Ekershyttebäcken. Med 
skärpta miljökrav är ett renings-
verk enda vägen framåt. 

Jättebygget som ska rena  
500 kubik vatten i timmen
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GRUVAN  VERKET 
Johan Wängdahl PRocessTeKniKeR i veRKeT 

Den ständiga jakten på förbättringar
 ▶ Johan Wängdahl är processtekniker i 

anrikningsverket, och innan det jobbade 
han tio år som operatör på driften. 
Hans viktigaste uppgift att jobba med 
förbättringsarbeten och projekt. Ett ex-
empel på förbättringar som gjorts under 
våren är en anpassning av kvarnen som 
ökar genomsättningen, dvs. mängden 
malm som passerar genom kvarnen. 

– Under vårens underhållsstopp installera-
de vi en ”utfösare” i kvarnen, eller ”curved 
pulp lifter” som det heter på engelska. Det 
är ett steg av flera som vi nu gör för att öka 
genomsättningen. 

Historiskt sett har man satsat på att få 
infodringarna i kvarnen att hålla så länge 
som möjligt snarare än att skapa så hög ge-
nomsättning som möjligt. Nu försöker man 
jobba med två mål: lång hållbarhet och 
hög genomsättning. Genom att byta gum-
mit i infodringen mot en blandning av stål 
och gummi har man fått en bättre hållbar-
het. Numera har verket två underhållsstopp 
om året, i stället för tre. Allt måste därmed 
hålla längre. Och det är just kvarnen som 
styr intervallerna för repstoppen.

Mixa malm med lastmaskin
För verket är det besvärligt att hantera 
läget när malmhalterna på ingående malm 
varierar kraftigt. 

– Om man går från malmhalt på 5 % till 10 % 
låter ju inte så mycket, men det är ju en för-
dubbling, och det kan ske över bara några 
timmar. Då får vi fullt upp med att parera. 
Därför vi vill vi jämna ut kurvan och kapa 
toppar och dalar, förklarar Johan. 

Efter vårens repstopp gjordes ett 
fullskaligt försök med en metod som pro-
cessingenjören Phil Hingston förde med till 
Zinkgruvan: ”Skinny finger”. Metoden går ut 
på att lägga upp malmen ute på backen i 
smala långa högar. Lastmaskinen plöjer se-
dan tvärs igenom hela upplägget och får 
samtidigt med malm ur flera smala högar 
i samma skopa. Testet omfattade 15 000 
ton malm och visade sig ge precis vad man 
hoppades: bättre blandning på ingående 
malm, dvs. jämnare halter i produktionen. 
En av utmaningarna med metoden är att 
den kräver mer utrymme. 

Selektiv flotation
På sidan 13 kan man läsa om den stora om-
byggnaden av flotationen som är på gång 
nästa år. En stor förändring med den nya 
metoden blir att alla flotationscellerna kom-
mer användas hela tiden. Idag står koppar-
cellerna tomma när man inte kör koppar. 

– Vi kommer bygga hela fabriken i två 
konfigurationer och köra båda samtidigt. 
Det innebär att vi till exempel kommer be-
höva vissa pumpar i dubbel uppsättning. 

Idag använder vi pumparna antingen till 
zink/bly eller till en kopparkampanj. 

Att hitta tiden för underhållet blir för-
stås lite svårare när allt nyttjas hela tiden. 
Det kommer ställa högre krav på planerat 
underhåll. Å andra sidan mår utrustningen 
bra av att användas. 

Selektiv flotation är den mest konven-
tionella flotationsmetoden idag i Sverige. 
Bulkflotation som Zinkgruvan haft hittills 
ställer höga krav på malmen. 

– Nu behöver vi en annan metod som 
gör oss mindre sårbara för variationer i 
malmen. Svenska anrikningsingenjörer är 
mest vana att jobba med selektiv flotation, 
så med nya metoden får vi också lättare att 
hitta folk med erfarenhet till vår verksam-
het, säger Johan Wängdahl.

TexT & foTo: MARiA gunnARsson, 
Bild & KulTuR AB

EN BRA OCH EN DÅLIG NYHET
 → Matsalen på 800 är åter i bruk efter att ha genomgått en rejäl uppfräsch-
ning. Det återstår att fixa till golvet, vilket kommer vara klart innan 
denna tidning utkommer.

 → En del tillbud har rapporterats under våren, och några olycksfall. 
Det har främst handlat om hand- och fingerskador. En operatör 
förlorade ett finger och fick krosskador på ytterligare ett 
finger i en olycka med fallande sten.

3 KORTA

1 Verket har kommit ikapp med anrikningen av ”kopparberget”, och ligger nu bättre i 
fas än i vintras när förra numret av Zinktrycket utkom. 

2 Under vårens underhållsstopp skedde en fallolycka i verket, då en entreprenör fick 
en höftfraktur. De som var med vid olycksplatsen gjorde en mycket bra insats.

3 Sommarvikarierna är på ingång! Rekryteringen är klar och vi hälsar  
dem välkomna.

ElisabEth WibErg seKTionschef På dRifTcenTRAlen

”Det är många som jobbar 
med framtidsprojekten”

 ▶ – Just nu ligger gruvan bra till. Vi har 
fina lager av malm till verket, både ovan 
och under jord, säger Elisabeth Wiberg. 
De bekymmer vi hade kring årsskiftet 
med pastan är vi igenom, och nu är 
situationen bättre än innan. Pasta lig-
ger steget före numera och får snarare 
vänta på att alla andra hinner ikapp än 
tvärt om. Det är superviktigt för hela 
verksamheten att pastafyllningen fun-
kar som den ska.

I februari hävdes pandemirestriktionerna, 
vilket förenklade vardagen för många i 
gruvan. Under pandemin var det mycket 
samordning kring skiftbytena när alla skulle 
upp och ner i gruvan utan att bli för många 
i hissen. Vissa åkte bil, och både P1- och 
P2-hissarna användes.

– Nu får vi ta emot besök i gruvan igen, 
och vi får sitta ihop i matsalen. Men på hela 
taget är det faktiskt ingen jätteskillnad i 
hur vi jobbar nu mot under pandemin. Vi 
fortsätter med visa teamsmöten som spar 
mycket tid.

Under våren har deltagare i projektet 
ZIPP (Zinkgruvan i Planerad Produktion) 
gjort studiebesök hos två Bolidengruvor i 

Skelleftefältet; Kristineberg och Renströms-
gruvan. 

– Vi skulle ha åkt i höstas, men det fick 
flytta fram till våren. Vi var där för att se hur 
de jobbar med pulsmöten och tavlor. Målet 
är att vi får ett mer strukturerat arbetssätt. 
Vi var också på Alimak i Skellefteå, berättar 
Elisabeth. 

Senaste året har präglats av problem 
med att få fram vissa leveranser. Länge 
väntade man på leveranser av personbilar, 
men för tillfället är det svårt att få hem be-
ställda pumpar för gruvvatten i tid. 

Tekniktest skapar högt  
tempo på DC
– På DC testar vi just nu att jobba med 
Deswik OPS. Det innebär att en person på 
DC är upptagen med det. Senare, när varje 
maskin har en surfplatta kommer opera-
tören själv kunna fylla i sina borrmeter och 
alla andra uppgifter. Nu gör vi det åt dem, 
vilket upptar mycket av vår tid. Men de som 
jobbar med det tycker det är kul. 

Driftcentralen har nyligen utökats med 
en helt ny tjänst. Det är en produktionspla-
nerare, som ska bli en länk mellan planering 
och produktion. Roger Guselius har anställts 

på den nya posten. Han var tidigare inom 
sektionen pall och lastning. Roger kommer 
att jobba med att bryta ner veckoplanering-
en till dygnsplanering ihop med arbetsle-
darna under jord. De matar Deswik OPS 
med en korttidsplanering att jobba mot. 

– Över lag i gruvan flyter produktionen 
på, säger Elisabeth. Det är många som job-
bar med de stora framtidsprojekten i före-
taget vilket är roligt, för då får man ju vara 
kvar och jobba här ett tag till!

TexT & foTo: MARiA gunnARsson, 
Bild & KulTuR AB
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Run Of Mine 
10 september 2022
Zinkgruvan Run of Mine är ett samar-
rangemang mellan Zinkgruvan Mining 
och Zinkgruvans IF, årets upplaga är 
den femte i ordningen.
Välj den distans som passar dig bäst 
och anmäl dig redan idag!  
entrysystem.se/form/ 
runofmine2022/1

Lakeside Pride  
Askersund 
12–17 september 2022 
För fjärde gången 
sätter Askersunds 
kommun färg på 
hösten och Zink-
gruvan Mining 
är självklart med 
som sponsor och 
medarrangör. Allvarliga 
budskap uppmärksammas med gala, 
sång, skratt och roliga aktiviteter för 
hela familjen.

Mångfald och inkludering åter-
speglas i Lundin Minings värdegrund 
om Respekt. I en inkluderande miljö 
kan alla känna sig trygga, respektera-
de, engagerade, motiverade och upp-
skattade.

Zinkgruveklassikern 
2022

 →  Längdskidor: 
Aspelundsrun-
dan 23 januari

 → Cykling:  
Åsaflåset 4 juni

 → Löpning/gång: Exempelvis Run of 
Mine 10 september

 → Simning: Allébadet Hallsberg 
oktober/november

Du kan också genomföra deltävlingar-
na vid ett annat tillfälle som du sedan 
får tillgodoräkna dig i Zinkgruveklassi-
kern. Du måste redovisa din sträcka via 
någon hälsoapp (exempelvis Run-
keeper) till Fritid- och Hälsagruppen.

FRÅGAN:
VAD TÄNKER DU ÄR EN 
VIKTIG FRAMGÅNGS-
FAKTOR SOM TAR ZINK-
GRUVAN MINING IN I 
FRAMTIDEN?

TexT: MARiA gunnARsson, Bild & KulTuR AB

Bengt-Göran  
Jönsson
Processoperatör på 
driften i anriknings-
verket
– Att vi minimerar vår 
miljöpåverkan! Det tror 
jag är framtiden. Hela branschen ställer ju 
om till grön teknik nu.

Ylva Ståhl
Geolog

– Vi har just genomgått 
projektet Zinkgruvan i 
planerad produktion, 
ZIPP. Vi har utvecklat 
samarbete och planfölj-
samhet i företaget. Alltså hur planer läggs 
och hur beslut efterföljs. Man gör en plan 
som man vet att man kan hålla – och sen 
håller man den! Att man inte gör hastiga 
och kortsiktiga omdirigeringar. Det tror 
jag är väldigt viktigt för framtiden.

Angelica Gustafsson
Processledare på DC

– Att vi fortsätter hitta 
mer malm! Och att 
företaget fortsätter vara 
en bra arbetsplats, så 
folk vill jobba här. Och 
att vi jobbar för varandra.

Peder Thörnqvist
Mekaniker i  
anrikningsverket

– Att vi fortsätter hitta 
malm. Det är ju det vi 
lever på!

Morgan Danielsson
Arbetsledare på  
Enemossen

– Att vi jobbar tillsam-
mans. Annars kan vi 
inte nå våra mål.

LA
KE

SIDE PRIDE

A S K E R S U N D

Läs mer på www.densvenskagruvan.se


