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2022 är inte helt slut, men jag kan redan konstatera att det har varit ett 
mycket händelserikt år och det ser ut som om vi kommer lyckas nå de 
flesta av våra mål. Vi har också gjort ett bra ekonomiskt resultat.

Vi har fått tillstånd från myndigheterna att börja 
bryta i den mineralisering som vi kallar för Dalby 
och för att öka zinkmalmsproduktionen. Mycket 
positivt! Utvecklingsprojekten i gruvan och verket 
har gått bra och det viktiga är nu att hålla i de 
nya arbetssätten. Den kontinuerliga höjningen av 
Enemossen östra har också gått bra. För att säkra 
framtida kapacitet har förberedelserna påbörjats 
för Enemossen norra, som ska driftsättas under 
2026.  

Metallpriserna har legat högt under året 
samtidigt som kronan har varit svag, vilket ger 
oss goda förutsättningar att nå våra ekonomiska 
mål. Men samtidigt, precis som alla känner igen 
från sin egen privatekonomi, äts en del av detta 
upp av ökande priser på bland annat el, drivme-
del och förbrukningsmaterial. Det finns risk för 
att prisökningen fortsätter under 2023, så därför 
måste vi nu ha ett tydligt kostnadsfokus.

Tyvärr har olycksfallstrenden gått åt fel håll 
och vi ligger något över vårt säkerhetsmål. Sam-
ma sak gäller för koncernen och gruvbranschen 

i stort. Under 2023 kommer vi börja jobba på ett 
annat sätt än tidigare med ännu större fokus på 
de mest allvarliga riskerna och incidenterna. 

Vi har under ett par års tid gjort stora 
investeringar i gruva och verk. Nu har vi fle-
ra nya processer, tekniker och arbetssätt 
som vi under 2023 ska sjösätta och trim-
ma in. Målet är att vi till 2024 står redo 
för ett stabilt årligt produktionstempo 
på 1,5 miljoner ton – utan olycksfall.

Jag ser fram emot ett nytt hän-
delserikt år tillsammans med er. 
God jul och gott nytt år!

Staffan Sandström
VD

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.

Zinktrycket
Medarbetartidningen Zinktrycket utges av Zinkgruvan 
Mining AB och belyser nyheter i företaget. 

Har du idéer till tidningen är du välkommen att 
höra av dig till Monika Andersson, tel. 0583-822 03 eller 
e-post: monika.andersson@lundinmining.com. 
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SÅ HAR METALLPRISERNA FÖRÄNDRATS UNDER 2022

På god väg 
mot våra mål

Vårt uppdrag
 ▶ Zinkgruvan Minings uppdrag är att på ett hållbart sätt bryta 

malm med innovationskritiska metaller som är viktiga för 
samhället och på så vis skapa värde för våra intressenter. Vi har en 
företagsstrategi som sträcker sig över fem år, till år 2027. Strategin är vår 
beskrivning av hur vi ska säkerställa att Zinkgruvan Mining långsiktigt 
fortsätter vara en säker och konkurrenskraftig gruva med liten påverkan 
på miljön. 

Bakgrunden till strategin är denna: Vi har en framtida utmaning i att halten av 
metaller i varje ton som bryts sjunker. En annan utmaning är att malmbrytning-
en sker på allt större djup och att brytningspallarnas storlek därmed minskar. 
Det innebär att kostnaderna per brutet ton ökar. Vi måste förbättra våra margi-
naler för att vara tåliga när metallpriserna går ner. Därför krävs åtgärder för att 
öka produktiviteten med minst 10 procent fram till 2027.

De fem punkterna nedan är våra fem fokusområden. Under varje område 
några exempel på aktiviteter under 2023.

1. Ansvarsfull brytning
 → Säkerhetsarbetet vidareutvecklas med ny arbetsmodell för att förebygga 
livshotande olyckor.

 → Vi ska påbörja byggnationen av ett vattenreningsverk vid sandmagasinet.

 → Vi ska arbeta vidare med vår färdplan för att bli koldioxidneutrala till 2035.

2. Verksamhetsoptimering
 → Vi ska jobba vidare med LTE-utbyggnaden och implementeringen av Deswik 
och Mobilaris. 

 → Vi ska komma igång med nya flotationsprocessen i verket.

 → Vi ska fortsätta utveckla våra arbetsprocesser med korttidsplanering och 
planerat förebyggande underhåll.

 → Vi ska ha ett stort kostnadsfokus.

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 medarbetare.  
Vi behöver hålla hög teknisk kompetens.

 → Alla delar av vår arbetsplats ska präglas av mångfald. Det gör den säkrare och 
bättre.

5. Intressentdialog
 → Vi ska medverka i relevanta forsknings- och utvecklingsprojekt.

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

Strategins  
fokusområden 

2023

Foto: Terése C
lasson Sundh
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 ▶ Att bygga för framtiden har man ägnat sig åt i Zinkgruvan ända sedan ”första spadtaget” 1857. 
Metallpriser och kostnader har sina återkommande toppar och dalar, och i detta vågspel har 
gruvan utvecklat sin verksamhet.

Hela tiden tas steg i utvecklingen, men 
då och då har det gjorts stora häv; rejäla, 
medvetna satsningar för att möjliggöra en 
produktionsökning. Ett sådant häv gjordes 
2010, när Dagrampen togs i bruk. Hissen 
kunde då frigöras för malmkörning i en helt 
ny omfattning. 

Ett viktigt teknikskifte skedde i början 
av 2000-talet, när man övergick till cement- 
stabiliserad återfyllning av utbrutna berg-
rum. Det var pallbrytningen i malmkrop-
pen Burkland som krävde nya metoder 
för återfyllnad. Zinkgruvan Mining blev då 
först i Sverige med den nya pastatekniken. 
Den nya tekniken möjliggjorde en produk-
tionsökning som var avgörande i början av 
2000-talet.

Projekt 600 och fördubblingen
Den kanske allra största förändringen 
genom bolagets historia – i produktionshö-
jande syfte – inleddes under 1970-talet, och 
gick under namnet ”Projekt 600”. För att 
kunna upprätthålla lönsamheten behöv-
de produktionen fördubblas. Målet var en 
årlig produktion av 600 000 ton malm. För 
att klara detta skedde en hel rad åtgärder: 
nytt huvudschakt (PII) kompletterade det 
befintliga (idag PI), nytt anrikningsverk i 
Zinkgruvan, ny transportkedja med lastbil 
i stället för lokal järnväg och båtfrakt från 
Åmmeberg. 

Kurvan på sidan visar gruvans malm-
produktion från 1957 till idag.

– Ökning av produktion och ökning av 
produktivitet går hand i hand, säger gruv-
chef Craig Griffiths. Att öka produktionen 
vet alla vad det innebär, men att öka pro-
duktiviteten är att det ska bli mer pengar 

kvar. Att man ska få en vinst. Kostnaderna 
ska inte äta upp intäkterna.

Att driva gruva är kostsamt. Året som 
snart har gått har dessutom priserna på 
förbrukningsmaterial gått upp 20 %, och 
företagets elkostnader ännu mer. Och ef-
tersom kostnaderna ökar måste produktio-
nen och produktiviteten öka – annars går 
inte ekvationen ihop. De många projekten 
som just nu drivs i företaget bidrar tillsam-
mans till en ökad produktion och en ökad 

produktivitet. Projekten gäller både teknik, 
rutiner och de övergripande tillståndsfrå-
gor som är en förutsättning för verksam-
heten.

Först av allt: Säkerheten!
– Om vi tar upp malm ur gruvan, men någon 
skadar sig, då tappar malmen sitt värde, 
säger Craig. Den blir inte värd något! Och vi 
vet att säkerhetsarbete hänger ihop med 
beteende. Alla måste därför tänka hela 
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” Den kanske allra största 
förändringen genom bolagets 
historia – i produktionshöjande 

syfte – inleddes under 
1970-talet, och gick under 

namnet ”Projekt 600”.

vägen, och fatta kloka beslut 
gällande sin och sina 
medarbetares säker-
het. Alla ska också ha 
rätt utbildning för 
sin uppgift.

När det gäller 
teknikutveckling 
nämner Craig tre 
pågående projekt:

– Programmet 
Deswik Ops kommer 
hjälpa oss att styra och 
optimera vår produktivitet 
och minska störningar, det är vik-
tigt, säger Craig. Och med Mobilaris tar vi 
samtidigt ett viktigt steg för säkerheten, 
när vi kan få koll på exakt var alla befinner 
sig. Automationen ger oss mer tillgänglig 
produktionstid från våra maskiner.

ZIPP och ZUV ger rutiner
– De olika projekten inom ZIPP (Zinkgruvan i 
Planerad Produktion) ska hjälpa oss att följa 
vår plan och att vi jobbar med rätt saker. Vi 
märker att vi är på rätt väg, men vi kan ännu 
inte mäta effekten, säger Craig. Vi kommer 
ha det svart på vitt först nästa höst. 

Projektet ZUV (Zinkgruvans 
Underhållsutveckling) skapar 
bättre framförhållning i under-

hållsarbetet. Ambitionen 
är att i högre grad göra 

planerade insatser, 
vilket skapar högre 
tillgänglighet på 
maskiner och ut-
rustning.

– Vårt utökade 
miljötillstånd gör 

att vi får bryta mer. 
I dagsläget sker all 

brytning i tre områden: 
Nygruvan, Burkland och 

Västra fältet. Med Dalby blir 
det ett fjärde brytningsområde, 

vilket minskar trafiktrycket på de andra 
områdena. 

– För gruvans del är det numera PII som är 
flaskhalsen i produktionen, säger Craig. 
Hisschaktet är femtio år gammalt, och 
behöver ”tender loving care”. Sånt tar lite 
tid – och tillgängligheten i PII minskar när 
schaktet behöver pysslas om. 

Utöver alla åtgärder i gruvan ökar även 
anrikningsverket sin kapacitet, både att 
mala och anrika malm. När väl omlägg-
ningen till selektiv flotation är genomförd 
kommer verkets kapacitet att ligga stabilt 
högre än idag. 

TexT: Maria Gunnarsson,  
Bild & KulTur aB

2008: 900 387 ton 

2014: 1 229 605 ton 

 1983: 683 148 ton 

Foto: Terése C
lasson Sundh

4



7

ZUV: FRÅN BRANDKÅRSUTRYCKNINGAR TILL RUTINER
 ▶ ZUV står för Zinkgruvans Under-

hållsutveckling. I det stora hela hand-
lar projektet ZUV om att det förebyg-
gande underhållet av utrustning och 
maskiner i gruva och verk ska bli ett 
underhåll som baseras på fakta – inte 
på magkänsla. 

En annan viktig del i ZUV är att jobba 
strukturerat och effektivt med att hitta 
grundorsakerna till fel som orsakar stopp 
på utrustning och maskiner. 

Nu pågår inventering av underhållsronder 
och revidering av serviceplaner för olika 
maskiner och anläggningar. Allt ska myn-
na ut i en bra planering. Det är ett stort 
jobb som ska göras, och i vissa fall kommer 
uppgiften lösas på nya sätt. 

Förebyggande underhåll
Underhållschef Niklas Johansson förklarar 
med ett exempel:

– Du har en stor, dyr komponent i en 
anläggning. När den går sönder stannar 
hela anläggningen. Då har vi hittills sett  

  

till att ha en reservdel hemma, och när 
komponenten går sönder byter vi direkt. 
Det vi gör nu är att se över och strukture-
ra upp reservdelar. En sak vi inte talat så 
mycket om tidigare är att lagerhållning av 
reservdelar kostar ungefär 20 % av prylens 
värde varje år. Våra egna erfarenheter, el-
ler branschens statistik, säger att just den 
komponenten går sönder i snitt vart tion-
de år. Nu har det gått nio år. Då beställer 
vi hem delen och byter i ett planerat un-
derhåll, innan den går sönder.

Nu gäller det att få in det nya tänket – 
att göra rätt sak vid rätt tillfälle.

LTE: HUR GÅR UTBYGGNADEN?
 ▶ Nu är LTE-nätet driftsatt i princip 

över hela företaget. Vad som åter-
står är hisschakten, Enemossen och 
genomslaget mellan ramp 17 och ramp 
22 på 1300 meter. 

– Nu tas LTE-nätet i bruk på allvar, säger 
Håkan Mann, projektledare på IT.  Det 
känns fantastiskt bra att automationslast-
ning och -borrning är igång i produktion 
över nätet.

De som jobbar med framkantsteknik 
måste ligga i framkant också när det gäller 
samspel och samarbete. Det finns ingen 
färdig manual. Samspelet sker mellan an-
ställda, med teknikleverantörer, maskinle-
verantörer och med andra gruvbolag.

– Vi har behövt jobba väldigt fort, och 
utveckla helt nya saker och vi har inte haft 
hela bilden klar för oss, utan den har växt 
fram. Vi har märkt att när vi har en arbets-
grupp på 5–6 personer, där varje person 
har specifik spetskompetens och dess-

utom ett helhetstänk, då 
rör vi oss fort framåt. Det är 
en sorts ”agil filosofi” som 
har utvecklats, när alla i 
gruppen är tillgängliga för 
uppgiften, och beredda att 
tackla frågorna när de dyker 
upp. Att jobba på det här 
viset i traditionell industri, 
det är något nytt. Det har varit 
utmanande! 

Första mobilerna igång
Just nu är en pilotgrupp av användare 
igång med mobiler som går mot LTE-nä-
tet. Det är personer på frakt & logistik un-
der ledning av Cecilia Fransson. IT har ett 
tätt samarbete med gruppen, för utifrån 
deras respons bygger IT vidare. Nu kan de 
ringa ut från gruvan på sina mobiler.

Zinktrycket testringer Cecilia på hen-
nes skinande nya gruvmobil:

– Hallå! Är det Cecilia?
Jodå, Cecilia svarar på sin mobiltele-

fon på 800 meter. Visser-
ligen är hon inne på sitt 
kontor, och nåbar även på 

den fasta telefonen.
– Nu ringer vi varandra 

över hela gruvan, jag pra-
tade nyss med en fraktare i 

rampen, och det var jättebra 
ljud, säger Cecilia.

Om testpiloterna har stör-
ningar rapporterar de till Hå-

kan. Enda störningen hittills var 
längst ute i en gavel, men dit var 

LTE-nätet ännu inte framdraget. Frakt 
och logistik är dock redan igång med 
att dra nytta av LTE-nätet när det gäller 
sprängämneshanteringen. Lappen på kar-
tongerna scannas av ute i gruvan, och in-
formationen går vidare över LTE-nätet.

Snart är alla med
– Det är roligt att vara med i utvecklingen, 
vi lär oss nytt och vi hjälper varandra fram-
åt, säger Cecilia. Sen kommer alla i gruvan 
att jobba så här, och då kan vi vara med 
och hjälpa till. Jag visade min telefon på 
rasten idag, det var många som ville kolla.ZIPP: NYTT ARBETS-

SÄTT TAR FORM
Genom projektet ZIPP – Zinkgruvan 
i Planerad Produktion – utvecklas 
samarbete och kommunikation 
inom företaget. Det gäller både inom 
avdelningar och mellan avdelningar. 
Pulsmöten är ett exempel. 

Just nu pågår en lång rad ZIPP- 
projekt. Gruvplaneraren Roger Gu-
selius är inblandad i fyra av dem. Ett 
projekt utvecklar beslutsregler. När 
man tvingas göra en avvikelse från 
planeringen – vem kontaktar man? 

– Jag kanske gör upp något med 
en arbetsledare, berättar Roger Gu-
selius, men bommar att kontakta 
min chef för att berätta hur vi för-
ändrat planeringen. Målet är att vi 
ska bli bättre på att följa planen.

DALBY: TILLSTÅND 
BEVILJAT! 
Det var i mitten av oktober som 
Zinkgruvan Mining fick tillstånd från 
Mark- och miljödomstolen på att 
inkludera Dalbymineraliseringen i 
nuvarande miljötillstånd. 

Zinkgruvan Mining har även fått 
utrymme för att i framtiden kunna 
öka årsproduktionen till 1,6 miljoner 
ton oavsett malmsort. 

– Domstolens beslut skapar en 
större trygghet och förenklar långsik-
tiga investeringar i verksamheten, sä-
ger VD Staffan Sandström.

Bakom tillståndsarbetet ligger 
en stor arbetsinsats från våra egna 
medarbetare och ett bra samarbete 
med teknikkonsulter och advokater. 

DESWIK OPS:  
PÅ GOD VÄG 
Införandet av Deswik Ops i verksam-
heten under jord rullar vidare. Under 
november börjar ortdrivarna använda 
surfplattor för att själva rapportera in 
sitt jobb. Nästa grupp i tur att börja 
rapportera i Deswik Ops är pallbor-
rarna. 

Varje vecka hålls möten med 
programsupporten för att komma till 
rätta med frågor som dyker upp. Allt 
växer fram, och allt fler funktioner i 
programmet tas i bruk. Belastning-
en på arbetsledare, IT och hos DC 
har varit hög i övergången till Deswik 
Ops.

MOBILARIS: TUFFA PUCKAR!
 ▶ Att veta var alla befinner sig i företa-

get är en viktig säkerhetsfråga. I dags-
läget vet man bara i vilket område 
personer befinner sig. LTE-nätet och 
programmet mobilaris ökar precisio-
nen. Ett system av utplacerade ”puck-
ar” kommer förmedla information om 
var människor befinner sig , och det 
finns också möjlighet att lokalisera  
maskiner och utrustning.

IT-avdelningen i samspel med olika grup-
per i företaget får mobilaris att fungera i 
praktiken. Installationen av puckar kom-
mer vara klar under 2023:

– Utmaningen är att lyckas få alla posi-
tionerade via systemet på ett stabilt och 
tillförlitligt sätt. Att systemet faktiskt hittar 
alla, säger Håkan Mann.

Att bli lokaliserad till rätt position har 
inte varit helt enkelt, och faktiskt var det 
anrikningsverket som var krångligast:

– Verket är så öppet mellan vånings-
planen! Den som befinner sig nere i kvarn-
hallskällaren har flera våningar av galler-
durk ovanför huvudet. En positionspuck 
uppe på plan två kunde råka tro att per-
sonen befinner sig uppe på plan två, och 
”köra över” pucken nere i källaren. 

När man kompletterade med en dämp-
ning i systemet blev det bättre i verket 
– men sämre i gruvan. Testpersoner som 
körde bil under jord fick plötsligt en 
oprecis position. Med ett lösningsförslag 
från projektgruppen har man lyckats få 
ordning även på detta. Det var sista pussel-
biten som fattades för att positioneringen 
skulle funka bra. Återstår nu bara att sätta 
ut puckar överallt, som mobilaris går mot. 
Programmet kommer att vara installerat 
i företagets mobiltelefoner och ersätta 
dagens taggar. 

– Det är finlir som återstår, säger Hå-
kan Mann. Det ser bra ut! 

Några 
spännande 
projekt
TexT: Maria Gunnarsson, Bild & KulTur aB
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DET VAR I JANUARI I ÅR 
som projekteringen tog 
fart, men tankearbetet 
började redan 2020. 
Projektledare för bytet är 
Björn Andersson.

– Det är skönt att vara igång, säger Björn. 
Själva planeringen är jobbigare för det är så 
mycket man inte vet eller kan förutspå.

– Ibland bygger vi nytt i helt nya områ-
den, som på 1140. Men oftast gör vi anpass-
ningar och förbättringar i befintlig miljö, 
säger Erik Fredriksson, sektionschef på pro-
jektavdelningen. Det är ett stort spann på 
projekten för verksamheten är bred och 
det är mycket teknikutveckling. 

Krossbytet fick en bra start! Zinktrycket 
frågar projektledaren om han är nöjd: 

– Nöjd? Tyvärr är jag inte nöjd förrän 
den nya krossen rullar och går! Jag har 
ständigt fokus på problem som är kvar att 
lösa, ända tills vi är i mål. Jag är konstant 
onöjd, säger Björn och skrattar. 

1 En trotjänare har gjort sitt. Gamla kros-
sen innan demontering. Traversen tar 22 

ton, men krossen väger 90, så först ska den 
kapas upp. Hela krossbytet budgeterades 
till 14 miljoner kronor. 

2 Ett av de två skiftlagen från MoGroup. 
Arbetet i krossgropen pågår i princip 

dygnet runt. Christoffer Strömberg, Matti 
Salminen, Mattias Engelberg och Tomas 
Karlsson.

3 Elplanerarna Marcus Nilsson och Fred-
rik Johansson ansvarar för allt som har 

med elförsörjning till krossen att göra. Björn 
Andersson och Erik Fredriksson till höger. 

4 Utsättare Camilla Gustafsson mäter 
mot Andreas Westling tvärs över kross-

gropen. Positionen ska bli exakt densamma 
som innan, men med nya fundament har 
det blivit små, små justeringar.

5 Janne Johansson på BFA Bygg lyfter 
en av de fyra stålplattorna på plats 

som ska stötta upp vid krossens fyra hörn. 
”Vi bygger allt möjligt åt Zinkgruvan Mining, 
både ovan och under jord”, berättar Janne. 
”Det här krossbytet är väl lite mer än vanligt 
jobb.”

6 Utsättare Andreas Westling sätter 
ut måtten på samma ställe som för 

gamla krossen. 

7 Ställningsbyggarna Tobias Otterman 
och Robin Stolt har tillsammans med 

kollegor arbetat med förberedelser inför 
bytet och under själva projektets gång.

8 Janne Johansson och Morgan Fogel-
qvist på BFA Bygg. Förstärkningen de 

bygger ska klara vibrationerna från en 90 
ton tung kross som fylls med berg.

9 I ständigt samspel och diskussion 
växer arbetet fram. Morgan Fogelqvist 

delägare i BFA Bygg (t.v.) diskuterar med 
Björn Andersson och mätteknikerna Andre-
as Westling och Camilla Gustafsson.

10 Det är trångt under jord, och logis-
tiken kring projektet är avgörande. 

”Man får fatta snabba beslut och försöka 
göra det bästa. Med lite samarbete brukar 
det gå bra”, säger Fredrik Gitsin, som just 
lyckats frakta bort den största delen av stu-
pet till upplaget i väntan på återmontering.

11 På plats! Nya krossen kommer kunna 
tugga i sig 20 miljoner ton berg 

under sin livstid. Nu väntar förhoppningsvis 
15–20 års pålitlig drift av denna gruvans 
verkliga grovarbetare.

TexT & foTo: Maria Gunnarsson & 
 siMon WÄMMerfors, Bild & KulTur aB

1

24 ÅR SEDAN SIST:

Att byta en kross
 ▶ Krossen på 800 meter hade gjort sitt, eller rättare sagt betongfundamenten som den vilade 

på hade börjat vibrera sönder. Dessutom behövde tillgängligheten i krossgropen bli bättre. 
Senaste krossbytet ägde rum 1998, alltså för 24 år sedan.
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 ▶ Ekonomi innebär att hushålla med begränsade resurser. Löpning är lite samma sak, det gäller 
att resurserna räcker ända fram. Zinktrycket bjöd med ekonomichef Andreas Ridderström på 
en löptur i spåret i Rönneshytta, för att lära lite mer om budgetarbetet på Zinkgruvan Mining. 

Novemberskogen är stilla och tyst. Det 
droppar från träden. Regnet har upphört 
och luften är full av syre. Elljusspåret börjar 
i kraftledningsgatan vid Rönneshytta skola, 
och försvinner snart in i skogen.

– Efter sommaren är det full 
fart in i budgetarbetet, be-
rättar Andreas Ridder-
ström. Budgeten ska 
vara klar att presente-
ras i samband med 
att vi presenterar re-
sultatet för kvartal tre. 
Det sker i oktober.

– I början är budge-
ten någon slags ”wish-
list”. Alla vill stoppa in så 
mycket som möjligt. Se-
dan blir det priorite-
ringar.

Staffan Sandström 
som är ytterst ansva-
rig sitter med Andreas 
och de verksamhets-
ansvariga och försöker 
få ihop pusslet. 

– Och dessutom väger 
vi in feedback från Lundin 
Minings huvudkontor i Toronto, 
säger Andreas.

Men varifrån kommer pengarna, ni gör ju 
jätteinvesteringar?
– Vi står på egna ben, säger Andreas be-
stämt. Det är ett krav som Lundin Mining 
har, och det känns förstås helt naturligt. När 
man har lagt ihop hela budgeten, då är det 
viktigt att vi har ett positivt kassaflöde och 
att resultatet är bra. Annars skulle Toronto 
säga ”nej” direkt.

Investeringsbudgeten för de kommande 
åren är ganska hög jämfört med tidigare år. 
– Ja, men vi investerar ju för att det ska ge 
någonting. Vi har förväntningar på produk-

tionen – för det måste ju gå ihop. 

Kan du påverka hur  
budgeten blir?

– Ja absolut! Det är klart 
att man utmanar verk-
samheterna: ”Hinner 
vi verkligen med det 
här?” ”Har vi resurser 
att driva igenom alla 

projekt?” Det är lätt 
att stoppa in en massa 

pengar i en excelfil, men 
sen ska vi ju hinna göra 

jobbet också. 
Här delar sig stigen. 

Den kortare rundan vi-
ker av till vänster, men 
vi fortsätter rakt fram, 
uppför backen. Ovan-

för är tallskogen hög 
och gles. Lingonriset 

breder ut sig.
När räknandet var klart 

flög Andreas och Staffan till 
Toronto för att presentera hur företaget 

ligger till i år, och så budgeten för 2023, fem-
årsplanen och sist 10-årsplanen, Life of Mine. 

– Det här var ju din första budget för  
Zinkgruvan Mining, har det gått bra?
– Det tycker jag! Alla företag har ju sin egen 
budgetprocess. På andra ställen jag varit 
på har budgetarbetet utgått mer från krav 
uppifrån. Ledningen har sagt ”vi förväntar 
oss det här”. I Zinkgruvan Mining är man 

mer resonerande: ”Så här bedömer vi”. Det 
är bättre, tycker jag, och ett roligare sätt att 
jobba på.

När budgeten är sjösatt ska verksam-
heten styras utifrån den, och följas upp må-
nad för månad. 

– Den budget vi lägger fram är en plan. 
Sen är det klart att det händer grejer. 2022 
har varit hög inflation och höga energikost-
nader. Å andra sidan är råvarupriserna höga 
nu. Men Zinkgruvan Mining har en god eko-
nomi, det måste man säga, säger Andreas.

Efter den sista uppförsbacken passerar 
löpningen Varggroparna, dit skolbarnen 
i Rönneshytta brukar gå på utflykt. Och 
orken är det inga bekymmer med. 

– Jag tycker budgetarbete är spännan-
de och roligt, för vi planerar för framtiden. 
Det roligaste i processen är själva analysen. 
Man tittar på hur det varit, och varför det 
blev som det blev. Så försöker man tänka 
hur det blir framöver, och se om man kan 
hitta något sätt att göra förbättringar. 

Rundan är avverkad, nu återstår bara 
lite stretchning. Även årets budgetarbete 
är i mål, och nu ska ekonomiavdelningen 
inom kort åka på en konferens till Vadstena 
för att ladda om inför ett nytt år.

TexT & foTo: Maria Gunnarsson  
Bild & KulTur aB

”Jag tycker budgetarbete 
är spännande och roligt, för 
vi planerar för framtiden.”

Andreas Ridderström 
Ekonomichef

Budget  B 
på språng
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 ▶ Zink, koppar och bly är grunden i gruvans verksamhet, det känner nog de flesta till. Men visste 
du att Zinkgruvan Mining också hjälper till att driva simskolor, färdigställa discgolfbanor, att man 
anordnar drive-in-konserter, stöttar kulturen och idrotten, satsar på entreprenörer och engagerar 
sig för att barn och ungdomar ska få en meningsfull fritid? Allt detta ryms inom begreppet social 
hållbarhet, och social hållbarhet är något gruvan sysslat med lika länge som man brutit malm.

REDAN NÄR GRUVDRIFTEN ETA-
BLERADES i mitten av förra år-
hundradet av det belgiska stor-
företaget Vieille Montagne stod 
det sociala arbetet i centrum. 
Ett helt litet samhälle byggdes 

upp med till exempel bostäder, sjukhus, skola, 
järnväg och en hamn. Det fanns en tydlig tanke 
att ta ett ansvar för närsamhället. 165 år och 
många miljoner ton bruten malm senare är 
den här värderingen fortfarande stark. 
 
Livskraftiga företag och samhällen
– Som kommunens största privata arbetsgiva-
re har vi ett ansvar för vår bygd. Både här och 
nu, men också för framtiden. Det finns gott 
om malm kvar att bryta än, men det är inte 
en oändlig resurs. Vi vill bidra till livskraftiga 
samhällen med nytänkande företag som 
bygger ett starkt lokalt näringsliv, förklarar 
Camilla Törnquist, kommunikationsstrateg på 
Zinkgruvan Mining.

Målgruppen: barn, unga och tjejer
I arbetet med social hållbarhet finns en tydlig 
målsättning att fokusera på barn och unga. Ett 
ämne som ligger Camilla och hela koncernen 
varmt om hjärtat är att fler av traktens unga ska 
utbilda sig inom teknik och naturvetenskap. 
Gärna fler tjejer.

 – Vi vill göra det vi kan för att skapa ett öp-
pet och tolerant klimat där alla ges samma 
möjligheter. Det gör också hela samhället star-
kare och bättre rustat för framtiden, förklarar 
Camilla. 

Hon berättar att det även satsas på andra 
grupper, och nämner som ett exempel pro-
grammet Zinkgruvan Mining re:think, som är 
ett projekt för att uppmuntra och stötta lokala 
entreprenörer.

TexT: siMon WÄMMerfors,  
Bild & KulTur aB

SOCIAL HÅLLBARHET

Hållbarhet  
för framtiden

” Det är inte för egen 
vinnings skull, vi har siktet 

inställt på kommande 
generationer. Det är 

social hållbarhet för oss!
Camilla Törnquist  

Kommunikationsstrateg

8 exempel på vad 
Zinkgruvan Mining 
stödjer
1. Kulturhuset Sjöängen
Sedan starten 2016 är Zinkgruvan Mining sponsor för Kulturhuset Sjöängen. En vacker 
och modern byggnad för brett kulturutbud, underhållning och utbildning är en 
viktig pusselbit för att vår kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på.

2. Stöd till lokalt föreningsliv
En stor bredd av idrotts- och kulturföreningar får ekonomiska bidrag varje 
år. Att stötta verksamhet för barn och unga prioriteras särskilt. Bland roliga 
projekt som möjliggjorts genom detta kan nämnas drive-in-konserter 
för motorburna ungdomar och bygget av både en discgolf- och pump 
track-bana.

3. Midsommarfirandet i Åmmeberg
Midsommarfesten i Åmmeberg betyder god gemenskap, folkdans, drag-
kamp, dans runt stången, servering, karuseller och underhållning av folk- 
kära svenska artister. Dessutom ger firandet intäkter till arrangörsföreningarna.

4. Unga innovatörer och entreprenörer
Komtek är en kommunal plantskola för blivande tekniker, naturvetare, innovatörer 
och entreprenörer. Ung Företagsamhet ger varje år ungdomar chansen att driva ett 
eget UF-företag och träna och utveckla sitt entreprenörskap.

5. Zinkgruvan Mining re:think
Zinkgruvan Mining re:think är entreprenörsprogrammet med målet att ge stöd till idéer och lokala 
företag som vill växa. Sedan starten 2019 har ca 30 företagare deltagit i programmet. Vi har även haft 
föreläsningar och andra aktiviteter där många fler företagare medverkat.

6. Simskolor
En satsning som gör det möjligt för alla barn i Askersunds kommun att lära sig simma i tidig ålder. Det 
finns simskolor i bl.a. Askersund, Åmmeberg och Rönneshytta. Askersunds kommun anställer lärare 
och står för badplatserna och gruvan står för kostnaderna. Att alla barn får lära sig simma går helt 
i linje med vårt säkerhetsarbete, Zero harm, som vi jobbar med varje dag.

7. Öppenhet och transparens
En viktig del i social hållbarhet är att Zinkgruvan själva är öppna och transparenta 
med sin verksamhet. Det hålls regelbundet dialogmöten i Zinkgruvan, Åmmeberg 
och numera även Godegård där syftet är att öppet berätta om vad som är på gång 
och hur det kan påverka alla dem som bor i närområdet.

8. Lakeside Pride Askersund
Kommunens egen pridevecka hålls varje år och Zinkgruvan Mining är både 
medarrangör och huvudsponsor. Veckan är en del av arbetet att verka för en jämlik 
arbetsplats och ett öppet samhälle där alla ges samma möjligheter oavsett kön, 
sexuell läggning, ålder, religion m.m.

5
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GRUVAN  VERKET 
Henrik Fransson seKTionschef för drifTen i verKeT

”Det har varit en jättebra höst”
 ▶ Hösten har rullat på bra i verket. Just 

nu ligger man till och med före budget 
med inkörda ton zink och bly, och kop-
parn är också i fas. 

– Det har varit en jättebra höst, säger Henrik 
Fransson, sektionschef för driften i verket.

Parallellt med driften pågår just nu för-
beredelser inför den stora ombyggnatio-
nen av flotationsprocessen som kommer 
ske under 2023.

– Allt vi kan förbereda under pågående 
drift är bra, säger Henrik. Vi har tre större 
grejer igång just nu: 

En helt ny flotationscell installeras i 
kvarnhallen. Det är en ”skimmer” som ska 
ta hand om ett flöde från cyklonerna där 
man skiljer på grovt och fint material. Cel-
len är en stor tank på åtta kubik, och det är 
MoGroup som installerar. Dessutom byggs 
just nu ett nytt reagensförråd för kemikalier 
på ena sidan av verket, och på den andra si-
dan uppförs ett nytt ställverk.

Full fart under höstens repstopp 
– Under repstoppet hade vi 143 entrepre-
nörer på plats. Det är så mycket enklare att 
genomföra ett stopp nu än under pande-
min, säger Henrik Fransson. 

Stora stenkvarnen fick extra mycket 
omsorg under stoppet. Dels byttes i van-
lig ordning infodringen till kvarnen, men 

nu till ett nytt metallbaseratmaterial med 
längre hållbarhet: Poly-Met. 

– Vi bytte också stenkvarnens båda 
kvarnmotorer till två nya och dessutom har 
vi installerat en ny frekvensomriktare. Själva 
bytet av kvarnmotorerna gick jättebra, och 
utfördes av entreprenörer från Mogroup. 

De nya kvarnmotorerna möjliggör en 
produktion på 1,5 miljoner ton per år. 

– Ja, vi har ökat kvarneffekten med 30 
procent. Det här kommer att motverka de 
problem vi haft tidigare med låg genom-
sättning när vi haft svårmald malm. Mal-
men blir hårdare när halterna av mineral är 
låga. Men nu kan vi köra på! Upprampning 
av genomsättningen pågår och det ser bra 
ut hittills!

Men finns det ström så det räcker?
– Det hoppas jag! Vi bygger ju det nya ställ-
verket. Men vi är den avdelning i företaget 
som slukar mest ström, och det är kvarnen 
som står för största delen.

Under repstoppet byttes också Bofors- 
element i matare 7 ute i malmladan. Det är 
ett större projekt än man tror, för mataren 
sitter under både malm och lada. 

– För ett år sedan försökte vi gräva ut för 
att kunna byta matare, men uppgiften var 
större än vi tagit höjd för och vi tvingades 
avbryta. Då hade vi inte möjlighet att ge-
nomföra bytet. Vi flyttade fram till vårstop-

pet. Då grävde vi bättre, men kunde ändå 
bara byta en av de aktuella matarna. Nu 
grävde vi ur rejält och gjorde allt klart. Det 
gick bra! Nu håller det i 40 år till.

Henrik ser fram emot vårens ombygg-
nad av flotationen, när man övergår från 
bulkflotation till selektiv flotation. Kort 
sagt kommer en metall i taget att lyftas ur 
sanden, i stället för som nu, när man skil-
jer sand från all metall i ett första steg och 
därefter skiljer bly och zink från varandra. 
Kopparn kommer även fortsättningsvis att 
köras separat i en egen process. 

– Jag pratade nyss med någon som ska 
gå i pension och som var glad för det, men 
han sa till mig att ”du har ju också något 
att se fram emot, du får ett nytt verk och en 
ny gruva!” Och det stämmer ju. Jag tycker 
det ska bli roligt att få lära sig nya saker!

TexT: Maria Gunnarsson. foTo: ronja 
eKsTrand, praKTiKanT på Bild & KulTur aB

TVÅ BRA OCH TVÅ DÅLIGA
 Ŧ I oktober fick vi miljötillståndet utökat att även omfatta Dalbymineraliseringen.

 Ŧ Drivningen av orten mot Dalbymineraliseringen går bra.

 ŧ Vi har haft ventilationsproblem med produktionsstörningar som följd 
efter skador på ett frånluftsschakt i 205-området.

 ŧ Vi hade ett otäckt olycksfall hos en entreprenör, med en bergbil 
som välte. Föraren blev blåslagen och drabbades av yrsel. 
Olyckan skedde där det är kraftig lutning vid en pumpgrop, 
bilen slog över och välte.

REPSTOPP: TVÅ OLYCKSFALL OCH  
ETT ALLVARLIGT TILLBUD 
Under höstens repstopp inträffade två olycksfall, som dock inte krävde 
medicinsk behandling: En person slant och slog sig i pannan med ett 
verktyg och en annan halkade på ett zinkfilter och fick några skrubbsår.

Det inträffade även ett allvarligt tillbud. Pastablandartankens man-
lucka brast när vi jobbade med den, och tanken var full. 120 kubikme-
ter sandblandat vatten forsade ut på golvet. Det hade kunnat bli en 
allvarlig olycka, men ingen kom till skada.

roger guselius produKTionsplanerare 

”Med LTE kommer saker förändras mycket”
 ▶ – Nu har vi börjat använda surfplattor 

under jord. Det innebär att operatörer-
na själva rapporterar in sina uppgifter i 
Deswik Ops. Sedan i våras rapporterar 
de till DC, som lägger in åt dem. Men 
nu tar vi nästa steg, berättar Roger 
Guselius. 

Om man skulle sammanfatta verksam-
heten under jord hösten 2022 i två ord 
skulle det kunna bli ”många projekt”. 

– Ja, det är mycket som händer samti-
digt. Det är lite slitigt för alla i organisatio-
nen just nu, men vi ser att det kommer bra 
saker ur det.

Digitaliseringen är en stor del av Roger 
Guselius vardag. Hans uppgift är att få pla-
neringen i Dewik Ops att funka i praktiken. 
Det nya programmet skapar nya arbetssätt, 
och Rogers tjänst fanns inte tidigare:

– Förut, när jag jobbade på pallbryt-
ningen, la jag min veckoplanering själv. Nu 
gör vi veckoplanerna ovan jord, och för-
söker se till att de följs på bästa vis. Med 
alla händelser som uppkommer krävs det 
dagliga justeringar i planen. Målet med ett 
samlat grepp om planeringen är att det 
ska skapa bättre flyt mellan avdelningarna. 

Ortdrivningen var först att börja rappor-
tera in i Deswik Ops, och nu kommer grupp 
efter grupp att bli nya användare. Samti-
digt börjar man använda allt fler funktioner 

i programmet. Hur är Rogers grundkänsla 
för programmet så här långt?

– Det är rätt program vi jobbar i!

Byte av skip & kross
– Krossbytet har påverkat driften förstås. 
Innan bytet försökte vi buffra malm ovan 
jord så att inte verket skulle bli stående. 

I september byttes skipen mot en ny-
tillverkad. Det blev först stillestånd och se-
dan en del inkörningsproblematik innan 
hissen var väl fungerande. Samtidigt på-
gick bytet av en av de två krossarna på 800 
meter. Summan av alltihop blev att inte så 
mycket berg gick till verket. 

– Men, säger Roger, även om det var kri-
tiskt många gånger behövde verket i prin-
cip aldrig bli stående.

Under tiden har gråbergshanteringen 
varit besvärlig. Underhand mining- 
metoden skapar överskott på gråberg un-
der jord. Deponierna räcker inte riktigt till 
och skipen är upptagen med malmkör-
ning.

En person kör två lastmaskiner
– Sedan augusti kan en automationslasta-
re köra två maskiner samtidigt. Nu sitter 
automationslastningen i ett kontor på 800 
meter. Fördelen att operatörerna sitter 
under jord är att de snabbt kan ta sig ut till 
maskinen om den kör fast. 

Även automationsborrningen kommer på 
sikt ha kontor under jord. Då är man närmare 
riggarna, när något behöver fixas.

– Med LTE kommer saker förändras 
mycket. Men det gäller att skynda med för-
siktighet, vi behöver att systemet är både 
stabilt och säkert, säger Roger. 

25 år i gruvbranschen
Roger Guselius kommer från en riktig gruv-
släkt och själv började han sin bana 1997 i 
Garpenberg. 2003 började han köra bergbil 
för Euromining i Zinkgruvan. Med undan-
tag för en period i Gällivare/Malmberget 
har han varit i Zinkgruvan sedan dess, och 
2013 anställdes han som arbetsledare för 
pallbrytning. Under 2022 började han som 
produktionsplanerare.

TexT & foTo: Maria Gunnarsson, 
Bild & KulTur aB

14



Brith-Marie – 46 år med gruvan
 ▶ Det är en gråmulen och kylig oktober-

morgon när Brith-Marie Walther öppnar 
dörren och bjuder in i värmen i den 
rödmålade villan i skogsbrynet mellan 
Åmmeberg och Zinkgruvan. 

– Hoppas du inte är hundrädd, skrattar hon 
och elvaåriga schäfern Aina hälsar ivrigt.

När Brith-Marie gick i pension i våras 
hade hon arbetat på gruvan med personal-
frågor sedan 1976. Hon är ett välbekant an-
sikte bland gruvfolket, både från förr och nu. 

För den tonåriga Brith-Marie började 
yrkeslivet med en utbildning i kontor och 
distribution. Under praktiken det andra året 
hamnade hon på Vieille Montagnes kontor i 
hemorten Åmmeberg. 

– Det var lite roligt faktiskt. Det var en tjej 
på kontoret som skulle ha barn och kamrern 
hade inte koll på vad en tillsvidareanställ-
ning var, så jag anställdes i tron att det bara 
var ett vikariat. Men tillsvidare blev det!

Stora förändringar
Under åren har Brith-Marie upplevt flera oli-
ka ägarbolag och dramatiska förändringar.

– Du kan tro att det har ändrats genom 
åren, förklarar hon. Klyftan mellan arbetare 
och tjänstemän var enorm när jag började. 
Direktörn hade förstås den flottaste bilen av 
alla och tjänstebostäder var vanligt. 

Hennes egen avdelning, personalavdel-
ningen, har också gjort en rejäl resa. 

– Från början var vi mest ett bihang som 
manuellt räknade ut löner. Och folk kunde 
gå sjukskrivna år ut och år in utan att någon 
tog kontakt. Vi jobbar helt annorlunda idag. 

Milstolpar som revolutionerade
Hon nämner några milstolpar på jobbet. 
1976 togs ackordslönen bort och ersattes av 
månadslön. En smärre revolution då. Inte så 
länge därefter infördes gruvpensionsplanen. 

– Vi fick sitta och räkna ut hur många 
underjordmånader de anställda haft från 
1960 utifrån gamla tidkort. Ett hästjobb.

2002 kom stämpelklockorna, de förenk-
lade mycket men gav också upphov till oro.

– Många var jätterädda, de trodde först 
inte att de skulle klara av det. I början var vi 
ofta på plats 05.30 och hjälpte till när det 
skulle stämplas in. Allt gick bra tillslut.

Bestående relationer
På frågan vad som varit roligast svarar 
Brith-Marie utan tvekan.

– Alla människor jag fått träffa! Du för-
står, vi är trots allt en rätt liten arbetsplats 
i vår bransch. Här har vi aldrig varit fler an-
ställda än att man kunnat känna alla. 

Brith-Marie träffade maken Mats på job-
bet när de båda var i 20-årsåldern och när 
han gick bort för ett par år sedan växte be-
slutet fram att trappa ner till halvtid. 

– Jag har landat i tillvaron utan jobbet. Än 
så länge har jag inte långtråkigt. Jag spelar 
padel, tar hundpromenader, är med barnbar-
nen och jobbar extra på dotterns krog. 

Helt har faktiskt inte Brith-Marie lämnat 
gruvan visar det sig. 

– Jag är lite av en konsult fortfarande, 
med de klarar sig fint, avslutar hon innan vi 
skiljs åt och Aina ska få sin promenad.

TexT & foTo: siMon WÄMMerfors, 
Bild & KulTur aB

FRÅGAN: VAD SER 
DU FRAM EMOT PÅ 
JOBBET 2023?

TexT & foTo: frida Björlin 
och caMilla TörnquisT

Susanne Skeppstedt
Sektionschef  
Redovisning
– Jag har knappt 
hunnit tänka på 2023 
ännu. Jag är relativt ny 
på jobbet, började i augusti, så jag har 
haft fullt upp med allt nytt. Jag ser fram 
emot att lära känna verksamheten och 
att få träffa fler medarbetare.

Christos Giapis
Geolog
Att utvärdera resul-
taten från 2022 års 
prospektering och se 
vart det leder oss 2023. 
Vi är många som är nya på vår avdelning 
så det blir spännande att utvecklas som 
ett team.

Kenth Nordgren
SAP Underhåll
Hörnsten! Det innebär 
en uppgradering av 
SAP så att Lundin 
Minings alla gruvor 
kommer att ha samma affärssystem.

Juan Andrés Morel
Operativ chef på  
Lundin Mining
Jag ser fram emot att 
kunna jobba mer som 
vanligt igen, att vi får 
lämna pandemin bakom oss! Jag hopp-
as också att världsläget blir stabilare så 
att vi gemensamt kan arbeta framåt.

Åsa Karlsson
Lönespecialist  
Jag började i augusti så 
nu känner jag mig lite 
varm i kläderna. Jag ser 
fram emot att få bidra 
med mina erfarenheter i utvecklingsar-
betet, att få lära känna organisationen 
ännu bättre och alla härliga människor!

”Gruvan har länge 
gjort ett bra jobb med 

att verkligen måna 
om sina anställda 

och samhället 
runtomkring och det 

är jag glad över att ha 
fått vara en del av.


