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Det här numret av 
Zinktrycket...
...skiljer sig en del från vanliga Zinktrycket. 
Lite som hela det här året skiljer sig från andra 
år. För det här numret av Zinktrycket har ett 
tydligare tema än vad tidningen vanligen har. 
Temat är hållbarhet och miljö.

 
Hållbarhet är något vi på fö-
retaget jobbar med dagligen. 
Men på olika sätt. En del av oss 
jobbar mycket med miljöfrågor. 
Där händer det mycket just nu 
inom hela gruvnäringen. Bland 
annat är gruvnäringen den första branschen som 
utvecklar en gemensam färdplan för biologisk 
mångfald. Ett projekt som även vi deltar i. Ett 
annat exempel är projektet HYBRIT där LKAB, 
SSAB och Vattenfall tillsammans arbetar för att 
vara först ut i världen med att utveckla en fossilfri 
process för ståltillverkning. I Zinkgruvan har vi 
redan ställt om till att enbart köpa el från förny-
bara energikällor och vi undersöker möjligheten 
att bygga ett vattenreningsverk som ytterligare 
minimerar vår påverkan på miljön. Vi har haft 
framgång med nya metoder för att stoppa dam-
ning på vårt sandmagasin, och nu ser vi även 
över industriområdet. 

 I ett större perspektiv bidrar alla som arbetar 
på Zinkgruvan Mining till ökad hållbarhet. Vi bi-
drar nämligen till att förse världen med metaller. 
Och metaller behövs! För att samhället ska kla-
ra av övergången till ett mer hållbart samhäl-
le med hjälp av modern teknik så krävs mer 

metall. Förstås ska så mycket metall som möjligt 
återvinnas. Men forskningen visar att det inte 
räcker. Nyutvinning behövs. Och det bidrar vi på 
Zinkgruvan Mining med.

Monika Andersson, 
kommunikations- och CSR-ansvarig

Som alla vet så är det här året ett annorlunda år. Även om vi och resten av 
gruvnäringen har klarat oss ganska väl under pandemin, har en ständigt 
höjd beredskap, försiktighetsåtgärder, restriktioner och nya sätt att arbe-
ta på präglat verksamheten sedan mars.
 
Vår säkerhetsutveckling har varit mycket bra. Här vill jag tacka alla medarbe-
tare. Säkerheten är allas vårt ansvar och bygger på att vi alla tänker till innan 
vi utför ett arbete. Det har betytt att vi har haft en säker, stabil och relativt 
hög produktion som har kunnat hålla verket med malm. Det har varit mitt mål 
ända sedan jag kom till Zinkgruvan Mining.

En säker, stabil och hög produktion är förstås en förutsättning för ett 
bra ekonomiskt resultat, men även andra faktorer spelar in. Under årets 
första halva störtdök metallpriserna, samtidigt som dollarn försvagades 
på grund av handelskrig och politisk oro som minskade förtroendet för 
dollarn som världsvaluta. Det påverkade oss förstås negativt. Från och 
med halvårsskiftet och framåt har metallpriserna vänt uppåt igen, och  
metallmarknaden ser överlag mer positiv ut. Det återstår 
att se hur den pågående pandemin utvecklar sig, om 
det kommande presidentvalet i USA skapar politisk 
oro och om Kina kommer kunna fortsatta dra loket 
för efterfrågan på metaller.

Här på hemmaplan i Zinkgruvan är målet att 
arbeta enligt de planer vi har gjort och leverera 
så mycket som vi har lovat. Och att vi gör det-
ta på ett både säkert och hållbart sätt. Just 
hållbarhet och miljö är ett tema i denna 
upplaga av Zinktrycket för det är område 
där det sker mycket arbete. Zinkgruvan 
Mining står inför en spännande och ut-
manande vinter.

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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”Orolig marknad utmanar 
Zinkgruvan Mining”

Ett annorlunda år
– så hanterar Zinkgruvan Mining  
coronapandemin
2020 är ett annorlunda år på Zinkgru-
van Mining. Produktionen pågår för 
fullt, men covid-19 ställer höga krav på 
anpassningar och god planering.

Zinkgruvan Mining har vidtagit en rad 
interna åtgärder för att minska smittsprid-
ningen. Vi följer de riktlinjer och rekom-
mendationer som myndigheterna satt 
upp. En intern beredskapsgrupp sattes 
tidigt samman som noga följer utveckling-
en och har möten en gång i veckan. Till 
exempel infördes rese- och besöksrestrik-
tioner, beslut fattades att i möjligaste mån 
undvika möten i större grupper eller över 
skiftlagen, sittdelen i matsalen stängdes 
och antalet personer i våra gruvhissar be-
gränsades. Det är viktigt att alla fortsätter 
att ta sitt ansvar och följer reglerna.  

För att påminna och uppmuntra alla 
att hålla i och att hålla ut har skyltar, affi-
scher och en film som påminner om för-
siktighetsåtgärder tagits fram, efter se-
mestern utdelades en vattentermos med 
texten Håll i håll ut, det är inte över än 
och veckovisa uppdateringar om läget 
kring pandemin mailas ut till alla anställda.

Planerade underhållsstopp
Under året genomfördes två planerade 
underhållsstopp i anrikningsverket. De 
genomfördes trots pandemin eftersom 
underhållet är kritiskt för våra medarbeta-
res säkerhet och för att kunna upprätthålla 
en säker och stabil produktion. För att 
minimera risken för smitta genomförde 
Zinkgruvan Mining en rad säkerhetsåtgär-
der inför stoppen.   

Riktade satsningar för att  
stötta närsamhället
Varje år gör företaget en rad samhällssats-
ningar; allt från att sponsra föreningars 
ungdomsverksamhet till att anordna Run 
of Mine. När pandemin bröt ut reviderades 
budgeten för stöd till närsamhället, vilket 
lett till en rad satsningar: 

• Två presentkort till alla medarbetare. 
Föreragets anställda har fått present-
kort vid två tillfällen, ett inför sommaren 
och ett nu inför jul. Presentkorten 
gäller i lokala butiker, restauranger 
och caféer. Korten var ett tack till alla 
anställda som ställt upp i en krävande 
tid samtidigt som de lokala verksamhe-
terna stöttas.

•  Sponsring till Midsommarfesten i 
Åmmeberg. Då festen ställdes in 
gick pengarna direkt till Zinkgruvans 
IFs och Åmmebergs IFs ungdom-
sverksamhet, som har drabbats hårt 

ekonomiskt av inställda matcher och 
tävlingar. 

• Sponsring av lokala ungdomslag 
inom olika sporter. Exempelvis Skyll-
bergs IK, Åmmebergs IF, IFK Asker-
sund och Askersunds IBK.

• Donation till Kvinnohuset i Örebro. 
Pengarna ska stötta samtalsmottag-
ningen som riktar sig till kvinnor som 
är eller har varit våldsutsatta. 

•  Donation till Ung Företagsamhet. 
Organisationen stöttar unga som vill 
starta eget företag. Detta är särskilt 
viktigt nu när arbetslösheten har stigit.

•  En ny omgång av entreprenörspro-
grammet Zinkgruvan Mining re:think. 
Årets program fokuserar på företag 
och entreprenörer i Askersund med 
omnejd som på grund av coronapan-
demin varit tvungna att tänka om, 
tänka nytt eller tänka annorlunda.

Text och foto: Camilla Törnquist 

Jörgen Ingvarsson, 
Huvudskyddsombud   
– Inte alls eller jo… Jag kan 
ju inte riktigt planera min 
årliga Thailandsresa. I mitt 
jobb har jag påverkats av 
att vissa möten, speciellt 
större möten på nationell 
nivå, har ställts in eller fått 
köras digitalt.

Morgan Danielsson, 
Arbetsledare Enemossen
– Vi har gjort en hel del 
anpassningar. Vi äter på 
olika tider, delar upp oss så 
att vi inte åker för många 
i bilarna och när några 
kollegor var på ett möte i 
Stockholm fick de sitta för 
sig själva ett tag efteråt.

Frida Björlin, 
Samordnare 
Anrikningsverket
– Många arbetsuppgifter 
i receptionen försvann så 
jag tog ett vikariat som 
sligtransportsamordnare. 
På fritiden försöker jag 
hitta på aktiviteter som går 
i linje med råd och rekom-
mendationer.

Christian Jantunen,
Ortdrivare
– Jag har inte drabbats 
personligen. Men det har 
blivit omständligare om 
man vill gå ut och träffa 
folk. På jobbet är det ju 
bara de ändrade hisstider-
na och att bussen inte går 
upp till P2 som märks.

Lena Malmgren,
Ekonomichef
– Hela avdelningen turas 
om att arbeta hemifrån 
sedan mitten av mars. 
Teamsmöten har fungerat 
förvånansvärt bra men 
man saknar det sociala. 
Vi åkte på en hemester 
i somras. Det var riktigt bra!

SÅ HAR METALLPRISERNA FÖRÄNDRATS UNDER 2020:
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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.

KopparBly

FRÅGAN: Hur PÅVERKAR PANDEMIN dig? 

I april skänkte Zinkgruvan Mining 400 andningsmasker till Region Örebro Län som då var i 
ett stort behov av skyddsutrustning till medarbetare inom vård och omsorg. 
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– Är det här? frågar Julia.
– Näe, lite längre fram, innan det där 

guppet, säger Ellinor. 
Sist kontrolleras vattnet som pumpas 

ut från anrikningsverket till Enemossen 
Östra. Det är alltså vatten som kommer 
direkt från anrikningsverket, där vatten-
experten Paul Kruger som en del av vat-
tenreningsprojektet utreder hur företaget 
bland annat kan minimera metallhalterna 
i vattnet.

I en blå bod på sandmagasinet analy-
serar Julia, Ellinor och deponerings- 
ingenjör Emma Brånn de olika vatten-
provernas pH-värden och turbiditet. För 
att ta reda på vattenprovernas metallhal-
ter skickas proverna till ett laboratorium i 
Linköping. 

Emma Brånn kontrollerar turbiditeten, 
eller grumligheten på provet:

– 14,1. Det betyder att det är klart vat-
ten. Vi har egentligen inget målvärde när 
det gäller turbiditeten. Den kan variera 
väldigt mycket beroende på exempelvis 
vädret, men den är intressant att se i det 
stora hela, förklarar Emma.

Ett av villkoren för Zinkgruvan Mi-
nings miljötillstånd är att vattnet i Klar-
ningssjöns utlopp, alltså precis innan det 
rinner ut i Ekershyttebäcken, ska ha ett 
pH-värde mellan 6,5 och 8,5. Efter att 
värdet under en kortare tid varit nära den 
undre gränsen kan Ellinor nöjt konstatera 
att dagens prov ligger på 7,0. Väl innan-
för gränserna alltså.

Text och foto: Adam Ryberg, Bild & Kultur AB

Så håller Zinkgruvan Mining 
koll på vattnet 
Det är en dimmig måndagsmorgon när 
Julia Knodt och Ellinor Johansson sätter 
sig i bilen för att ta de veckovisa vatten- 
proverna. Tre timmar senare har de häm-
tat in de två ordinarie vattenproverna, 
men också fyra extra vattenprover som 
hör ihop med vattenreningsprojektet i 
anrikningsverket.

Julia är miljötekniker, och Ellinor är än så 
länge miljösamordnare, men går snart 
över i en roll som miljöingenjör. 

– Vi tar prover från Enemossens och 
Klarningssjöns utlopp varje vecka för att 
analysera pH-värden, suspenderade äm-
nen och metallhalter, säger Julia. 

En gång i månaden tar de utförligare 
prover. Då kontrollerar de också exem-
pelvis kväve- och sulfathalterna i vattnet. 
Dessutom kontrolleras vattnet också på 
flera platser utanför verksamheten. 

Turens första stopp görs vid Enemos-
sens utlopp där Julia samlar vatten i tre 
mindre flaskor. Sedan packas utrustning-
en in i bilen igen och turen går vidare 
mot pumpstationen vid Klarningssjön. 

Klarningssjön är processvattnets sista 
anhalt innan det rinner vidare ut i Ekers-
hyttebäcken, så här är det viktigt att me-
tallhalterna är under kontroll. 

I pumpstationen kontrollerar Ellinor 
vattentemperaturen samtidigt som Julia 
stämmer av veckans vattenflöde och sä-
kerställer att den automatiska provtaga-
ren fungerar. Julia skakar dunken som 

veckans prover samlats upp i, för att få 
ett homogent prov förklarar Ellinor, och 
häller återigen över innehållet i tre min-
dre flaskor. Sedan ska ett prov samlas in 
av sandmagasinets dränagevatten som 
rinner ut i Enemossen Östra innan bilen 
går vidare mot det södra pumptornet. 

Den tjocka dimman gör det svårare 
än vanligt att hitta ute på mossen. 

Paul Kruger: Med fokus på nya 
reningsmetoder
Just nu pågår en omfattande översyn av alla vattenflöden i Zinkgruvan Minings sys-
tem. Flera av företagets avdelningar är inblandade i olika tester och utredningar för 
att säkerställa att vattnet som Zinkgruvan Mining släpper ut håller rätt kvalitet.

Paul Kruger är vattenexpert i anriknings-
verket och undersöker hur man kan 
förändra vattenkemin för att påverka me-
tallhalterna i vattnet. Exempelvis kan man 
sänka de lösta metallhalterna i vattnet 
genom att justera pH-värdet. Vanligtvis 
tar Zinkgruvan Mining veckovisa tester 
av processvattnet men för att ha järnkoll 
på hur vattenkvaliteten förändras under 
projektet har testningen utökats. 

– Eftersom det är ett fullskaleförsök 
är vi väldigt försiktiga, för effekterna syns 
inte förrän en månad efteråt, säger Paul.  

Zinkgruvan Mining återanvänder sitt 
vatten i väldigt hög grad. Men när vattnet 
används fler gånger ökar salt- och me-
tallämnena. Det innebär alltså att samti-
digt som det finns en miljömässig vinst 

i att återanvända vattnet finns det en 
miljömässig förlust i att vattnets ämnes-
halter ökar. Därför utreder Zinkgruvan 
Mining möjligheten att investera i ett re-
ningsverk.

– Vi undersöker bland annat var ett 
reningsverk skulle göra mest nytta. Det 
primära förslaget är att installera renings-
verket mellan sandmagasinet och klar-
ningssjön, men vi vill egentligen ha re-
ningsverket så nära utsläppspunkten som 
möjligt. Och en sån här investering måste 
klara framtidens krav också, säger Paul. 

Utredningen pågår fram till slutet av 
2021, och ett reningsverk tas förhopp-
ningsvis i drift under mitten av 2024.

Text: Adam Ryberg,  Bild & Kultur AB

Ellinor samlar in vattenprover 
från södra pumptornet.

Nya anrops- 
skyltar i gruvan
I september sattes skyltar upp på flera 
platser i rampsystemet. De är till för att 
påminna om var och hur man ska ropa 
under jord. Den som åker ut eller in i en 
ramp som saknar trafikljus samt även i 
Ceciliarakan, ska meddela:

• vilken typ av fordon du framför,
• vart du är på väg.

Julia Knodt samlar upp  
vatten ur Enemossens 

utlopp.

ZINKGRUVAN MININGS VATTENEXPERT

Paul har 25 års erfarenhet av mineralbearbetning, metallurgi och processut-
veckling. Han kommer ursprungligen från Sydafrika där han utbildade sig till 
kemiingenjör på University of Natal. 
    På det globala konsultföretaget Mintek arbetade Paul som chefsingenjör med en 
rad olika utvecklingsprojekt på internationella kopparbolag och gruvor över hela 
världen. Sedan 2007 har Paul arbetat som processexpert med ansvar för Bolidens 
alla gruvor. I mars 2020 kom Paul till Zinkgruvan Mining. Som företagets vatten-
expert arbetar han främst med att hitta den mest lämpliga vattenreningen för vårt 
processvatten för att uppfylla företagets miljömål och de uppsatta miljökraven.
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Utökat fokus på 
miljö, säkerhet och 
arbetsmiljö
Nu delas HMS-avdelningen i två nya avdelningar: Miljöavdelningen, som ansvarar för yttre miljö, och 
Arbetsmiljöavdelningen med ansvar för säkerhetsfrågor och arbetsmiljö. Zinktrycket har träffat de nya 
avdelningscheferna, Charlotte Odenberger och Lars Bengtsson.

CHARLOTTE HAR VARIT anställd på Zinkgruvan 
Mining sex veckor när vi träffar henne. Hon har precis 
avslutat ett avdelningsmöte med Julia Knodt, Inger 
Frost Kristensen , Ellinor Johansson och Anna Sundin. 

En klassisk sportfråga; hur känns det? 
– Det känns bra, säger Charlotte. Det känns 

som att jag har varit här länge, på ett bra sätt. Jag 
har snabbt kommit in i gruppen och det nya job-
bet. Det här är ett bra gäng med olika kompeten-
ser, erfarenheter och mycket driv.

Charlotte börjar få en bra överblick över alla 
olika miljöprojekt. Tillsammans har gruppen kart-
lagt vad de ska göra och vem som ska göra vad. 

Som chef vill Charlotte förmedla att inget är 
omöjligt. Det kanske inte alltid är en rak motor-
väg men bara man tror på det man gör och inte är 
rädd för att prova och korrigera längs vägen. Det 

ska vara högt i tak och ett tillåtande arbetsklimat.
– Jag har en stark tilltro till människor, att alla 

har en inneboende kraft och som chef är det min 
uppgift att se och locka fram den. 

En operativ chef
Charlotte har klivit rakt in i projekten då hon gillar att 
vara ute i verksamheten där det dagliga miljöarbe-
tet sker.

Charlottes mission är att öka miljömedveten-
heten hos alla medarbetare på företaget. 

– Ytterst bedrivs det dagliga miljöarbetet ute 
i produktionen. Miljöavdelningen är och ska vara 
ett stöd. Jag vill att alla ska förstå miljöarbetets 
syfte och att det ska finnas en stolthet hos alla 
medarbetare över att vi på Zinkgruvan Mining tar 
vårt miljöansvar, säger Charlotte.

”En lyx att få jobba med något som 
ligger mig så varmt om hjärtat”
Charlottes intresse för miljöfrågor började redan 
under uppväxten i Onsala. Idag brinner hon för 
att förena komplexa verksamheter med en stark 
miljöprofil. Att ligga långt fram i miljöarbetet ser 
hon som en nyckel till framgång samtidigt som det 
inger förtroende och acceptans i samhället och hos 
myndigheter. 

– Miljökraven på svenska gruvor är höga, och 
utvecklingen mot den hållbara gruvan går snabbt. 
Vi måste hänga med i utvecklingen och våga vara 
förändringsbenägna! 
Charlotte har en masterexamen i miljövetenskap 
från Lunds Universitet, med inriktning på vatten- 
resurser, miljörätt och förorenade områden.

Hon kommer senast från en tjänst som chef för 
HMS-avdelningen i Björkdalsgruvan där hon varit 
sedan 2017, och har tidigare arbetat som miljökon-
sult på bland annat Golder Associates och Sweco. 

Positivt första intryck av  
Zinkgruvan Mining
– Zinkgruvan Mining har ett gott rykte i branschen. 
Det känns intressant och givande att vi är en del av 

en koncern med mer muskler. Lundin Mining har en 
mycket stark miljöprofil vilket känns helt rätt. Jag 
tycker det är en styrka för oss ha den målbilden som 
ett stöd, säger Charlotte.

Charlottes fokus ligger nu på att jobba vidare 
med vattenreningsprojektet där företaget under-
söker möjligheterna att anlägga en reningsan-
läggning för processvattnet. Även damning från 
industriområdet är en prioriterad fråga då arbetet 
med detta vid dammarna har visat goda resultat. 
Charlotte kommer också lägga stort fokus på till-
ståndsfrågor vilket är viktigt för att säkra den 
framtida gruvdriften.

LARS HAR ARBETAT som arbetsmiljöingenjör på 
Zinkgruvan Mining sedan 2017 och har under de 
senaste nio månaderna dessutom varit tillförord-
nad HMS-chef. Sedan mitten av september är Lars 
chef för den nya avdelningen för arbetsmiljö och 
säkerhet.

– Det är spännande med en ny tjänst och av-
delning. För mig, som inte haft personalansvar 
tidigare, är det en ny utmaning och det ska bli 
väldigt kul att driva arbetsmiljö- och säkerhetsfrå-
gorna vidare tillsammans med den här gruppen, 
säger Lars.

På avdelningen hittar vi: Anna Reistadmo, 
brandskyddssamordnare; Per-Åke Persson, ar-
betsmiljösamordnare; Malin Olsson, arbetsmiljö-
tekniker; Jörgen Ingvarsson, huvudskyddsombud 
och Peter Stenberg, besiktningssamordnare.

Intresset för arbetsmiljö en slump
Som med många saker i livet var det slumpen som 
fick in Lars på arbetsmiljöbanan. 

– I tjugoårsåldern var jag på en skidresa till 
Chamonix där jag träffade en skyddsingenjör. Jag 
tyckte att det verkade vara ett intressant yrke, 
så jag gjorde lite mer efterforskningar och sökte 
skyddsingenjörsutbildningen vid Högskolan i Jön-
köping. 

Innan Lars kom till Zinkgruvan Mining arbeta-
de han som arbetsmiljöingenjör på kartong-

8 snabba med CHARLOTTE elisabeth ODENBERGER 

Familj: Maken Joakim och två barn: Carl, 2 år, 
och Emil, 4 år.

Bor: Jag fördelar min tid mellan en lägenhet i 
Askersund och en hästgård i Onsala. Jag längtar 
till den dag jag kan ha hästar i boxarna, men det 
dröjer nog till jag blir pensionär.

Lyssnar på: Jag är allätare. Just nu musik från 
början av 2000-talet.

Tittar på: Jag har inte fått igång tv:n i Askersund 
än, så nu läser jag mycket. Gärna deckare eller 
historiska romaner.

Kör: Volkswagen. Drömmer om en silvrig 

Mustang, men det känns inte helt rätt när man är 
miljöchef.

Favoritresmål: Malaysia eller Borneo. Jag och 
Joakim åkte mest på dykresor förr men nu blir 
det mer utflykter med träbåten ut till någon ö. 
Åstol är en favorit.

Intressen: Träning, skidåkning, båtar, djur och 
natur. Och hästar! Jag började på ridskola som 
sexåring, fick min första ponny när jag var tio år 
och har tävlat i landslaget i fälttävlan. 

Tre bra egenskaper: positiv i grunden, envis 
och snäll. Kompisarna skulle nog lägga till 
bestämd, fokuserad och målinriktad också.

"Miljökraven på svenska 
gruvor är höga, och 

utvecklingen mot den håll-
bara gruvan går snabbt. 

Vi måste hänga med i ut-
vecklingen och våga vara 

förändringsbenägna!"

"Skidåkning är ett stort 
intresse som jag utövade 
mycket när jag bodde 
i Skellefteå. Åkte även 
en del lopp. När det väl 
kommer snö kommer ni 
att hitta mig vid skidsta-
dion på lunchen eller efter 
jobbet."

Lars Bengtsson diskute-
rar med deponerings- 
ingenjör Emma Brånn 
ute på Enemossen.
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Miljötillståndsprocessen viktig för  
företagets framtid 
Syftet med en miljötillståndsprocess är att avgöra 
om en verksamhet är tillåtlig ur miljöperspektiv 
och att den bedrivs på bästa möjliga sätt för 
människor och miljö. 

– Det är upp till oss som företag att visa att vi bedri-
ver vår verksamhet på ett ansvarstagande sätt och 
att vi gör allt vi kan för att minimera vår påverkan på 
miljön, säger Charlotte Odenberger, miljöchef på 
Zinkgruvan Mining. Ett nytt miljötillstånd behövs när 
det sker större förändringar i verksamheten, eller 
när gällande tillstånd blir inaktuellt. 

– Vi räknar med att under 2021 gå in med en änd-
ring av vårt nuvarande miljötillstånd, berättar vd 

Staffan Sandström. Det behöver vi göra för att kunna 
fortsätta vår underjordsbrytning mot Dalby om några år. 

 – Den här typen av tillståndsansökan är myck-
et omfattande och rör bland annat områdets  
naturvärden och utsläpp till mark och vatten,  
säger Charlotte Odenberger. Det är många som 
är iblandade för att ta fram ansökan. Det är också 
viktigt att betona att miljötillstånden inte bara gäl-
ler själva driften, utan även det som kommer efter. 
Vi är ålagda att lägga undan pengar för efter- 
behandling och att visa att vi har en plan för att 
återställa miljön när gruvbrytningen är klar.

Text: Monika Andersson

Behov av 
nytt tillstånd

Initiering/start  
av projekt

Miljökonsekvens- 
beskrivning (MKB) 

inklusive utredningar

Teknisk beskrivning 
(TB) inklusive 
utredningar

Projektet  
sammanställer  

ansökan

Färdigställande och  
inlämnande av ansökan till 
Mark- och miljödomstolen 

eller Länsstyrelsen

Dom/beslut

Kungörelse och 
remiss av ansökan

Förbereda och 
genomföra eventuell 

huvudförhandling

bruket BillerudKorsnäs i Frövi under nio år. 
Han har även jobbat på Aspa Bruk och Asker-
sundshälsan.

Varför Zinkgruvan?
– Jag tycker om att jobba inom industri, och spe-
ciellt en verksamhet som har lite mer utmanande 
arbetsmiljöfrågor. Jag hade haft kontakt med Zink-
gruvan Mining tidigare, när jag var på Askersunds-
hälsan, och jag tyckte det verkade vara en bra 
arbetsplats med bra människor. En gruva är ändå 
något speciellt, en spännande miljö. Och ett sådant 
engagemang och intresse för sitt arbete som folk 
har här hade jag inte mött på någon arbetsplats.

Som chef vill Lars låta sina medarbetare ta 
plats. Han vill finnas som stöd och support och 
dela med sig av de erfarenheter han samlat på sig.

– Jag har ju ändå jobbat med de här frågorna 
under många år och inom olika branscher.

Chefsförebilder eller förebilder i stort säger 
sig Lars inte direkt ha några speciella; istället har 
han försökt att plocka vissa bra delar från olika 
personer han mött under arbetslivet.

"Det är viktigt att engagera och  
motivera alla i arbetsmiljöfrågor"
Arbetsmiljöavdelningen arbetar bland annat med 
olika mätningar för att förbättra arbetsmiljön för 
anställda: till exempel tittar avdelningen nu på bly-
exponering i anrikningsverket.

En av de stora utmaningarna är att engagera 
och motivera alla med-
arbetare i arbetsmiljö- 
och säkerhetsfrågor.  

– Det har varit ett 
riktigt bra år säkerhets-
mässigt, något som 

hela företaget är delaktiga i. Men det är ett stän-
digt pågående arbete och det finns mycket att 
jobba vidare med. 

– Vi behöver arbeta mer med frågor kring 
medarbetarskap och eget ansvar. Vad innebär det 
att vara medarbetare på Zinkgruvan Mining, vilka 
rättigheter och skyldigheter har jag när det gäller 
vår gemensamma arbetsmiljö och säkerhet? Det 
kan vara lätt att lägga allt ansvar på cheferna men 
i slutändan handlar det om varje medarbetares 
eget ansvar. Vi är varandras arbetsmiljö.

Det är viktigt att alla chefer är goda förebilder, 
föregår med gott exempel och lever upp till företa-
gets regler när det gäller arbetsmiljö och säkerhet.

– Där måste vi vara ett bra stöd. Jag vet att 
många tycker att arbetsmiljö inte är lika ballt att 
jobba med som produktion. Men sakerna går 
hand i hand. God produktion ger god arbetsmiljö 
och tvärtom.

Text och foto: Camilla Törnquist

Samråd sker normalt parallellt med processen att ta fram 
Miljökonsekvensbeskrivning och Teknisk beskrivning.

8 snabba med LARS BENGTSSON

Familj: Gift med Kerstin sedan 
30 år. Barnen Oskar, 26 år, och 
Olivia, 22 år. Och i september 
fick jag mitt första barnbarn, lilla 
Edith.

Bor: Villa i Hallsberg, gamla 
Långängen.

Lyssnar på: Det mesta utom 
hårdrock och dansband. Det blir 
mycket 80-talsmusik. 

Tittar på: Serier, gärna science- 
fiction. Gillar filmer som Marvel 
och andra superhjältefilmer. 

Läser: Sällan.

Kör: En Mercedes. Miljöklassad 
såklart. 

Favoritresmål: Drömmer om 
att åka på späckhuggarsafari i 

Nordnorge men det har tyvärr 
inte blivit av. Barcelona är en 
favoritstad. 

Intressen: Sommarstugan i 
Västanvik, båten, sjö och fiske, 
ett barndomsintresse som jag 
tagit upp igen. Jag tycker om att 
snickra på villan och stugan. 
Mina intressen går ofta i vågor. 
Jag springer också en hel del för 
att må bra. Jag är egentligen inte 
speciellt intresserad av träning 
men har fått in det som en god 
vana de senaste åren.

Tre bra egenskaper: Lyhörd, 
ställer alltid upp (skulle kompi-
sarna säga) har en moralisk inre 
kompass som pekar åt rätt håll. 
Petig och noggrann, skulle nog 
några lägga till.

"Det har varit ett riktigt bra 
år säkerhetsmässigt, nå-
got som hela företaget är 

delaktiga i.  Men det är ett 
ständigt pågående arbete 

och det finns mycket att 
jobba vidare med. "
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Zinkgruvan 
Mining

godkänner 
ansökan

Eventuell 
kompletteringsrunda

Övriga dokument i 
ansökan tas fram

Laga kraft 
vunnen

dom/beslut

Över- 
klagan

Överlämning av tillstånd med 
villkor och eventuella utred-
ningsvillkor under prövotid för 
beställaren och verksamheten.Från sommarstugan i 

Västanvik är det bara 
några minuter ner till 
båten och Vättern.

Lars Bengtsson och 
skyddsarbetare Fredrik 
Strid har mätt koldisulfid-
halten i verket.
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Det är höst på Enemossen. Vassruggarna kring 
Klarningssjön har gulnat och högt ovanför mos-
sen kretsar en ensam havsörn. Det blåser, men 
det dammar inte.

 

Ursprungliga Enemossen som inte längre är i drift, 
är nu till tre fjärdedelar övertäckt. Sanden göms 
under ett 30 centimeter tjockt lager av grus, sten 
och multnande växtdelar. En materialröra som Staf-
fan Fahlgren, dammansvarig för Enemossen, kallar 
återvunnet skräpmaterial. Det är både ett smart och 
ekonomiskt sätt att ta tillvara naturens material som 
annars skulle behöva fraktas bort från området.

 – När vi täcker ytan har vi en entreprenör som 
kör fram material och puttar ut det över sanden. 
Han kan bara köra en sväng ut per dag, för sedan 
måste marken få stabilisera sig.

 Dammflykt är en återkommande fråga på Ene-
mossen, och olika experiment görs för att hålla 
de öppna sandytorna i schack. Bevattning är den 
klassiska metoden, men på senare år har man ex-
perimenterat med mer beständiga metoder. En 
metod är att använda en blandning av gödsel, 
gräsfrö och lignin, som är ett klisterliknande ämne 
från trä. Blandningen sprutas på sandytor. Den 
fungerar oftast bra men bygger på att goda för-
hållanden finns. Metoden lanserades sommaren 
2018, som var den varmaste i mannaminne, och 
gräset hade svårt att ta sig och torkade ut.

 I Garpenberg görs försök att sprida bindande 
ämnen via helikopter. Det är en metod som också 
skulle kunna fungera på Enemossen, och möjlig-
heterna för detta utreds nu.

 När det gäller bevattning har vintern varit en 
utmaning, med frysande rörledningar.

 – Men nu har vi köpt in en vattendumper för 
att året runt kunna spruta vatten. Maskinen får 

hålla sig på vägbanorna kring mossen, och spru-
tar en vattendimma som kan nå upp till 70 meter. 
Den blir som en täckande isbark över sanden, sä-
ger Staffan Fahlgren.

 Just nu fylls sektionen Enemossen Östra. Där 
har företaget tillstånd att bygga på vallarna fram 
till år 2025, och året därpå kommer Östra vara 
fylld. Då kommer Enemossen Norra tas i drift, som 
precis som Östra ligger i direkt anslutning till den 
ursprungliga Enemossen.

 – Det ingår i mina uppgifter att ha dammka-
pacitet till år 2032, och det kan vi med Östra och 
Norra, säger Staffan. När de är fyllda, kan vi gå på 
höjden på alla tre samtidigt, och då har vi ett ma-
gasin vi kan fylla i ”evighet”. Vi håller oss hela ti-
den på samma område, och det passar vår idé om 
att nyttja de markarealer vi redan har till förfogan-
de, sammanfattar Staffan.

Koll på grundvattenrörelser
En annan nyhet på Enemossen är de grundvatten-
rör man slagit ner på olika platser runt sandma-
gasinet. Man kan se i rören hur högt grundvattnet 
står, och jämföra hur nivåerna ligger i förhållande 
till varandra. På så vis får man en exakt bild av hur 
grundvattnet rör sig i marken.

 – Vi har nu svart på vitt på att vattnet kring 
gamla Enemossen rinner inåt i mossen och inte 
tvärt om. Sandmagasinet anlades ju här för att 
man bedömde att det var så, men idag är kra-
ven strängare. Det räcker inte att anta saker. Man 
måste veta.

Text: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB

EN LÅNG 
PROMENAD 

Digitala avläsningar 
sker på över hundra 
mätpunkter på 
Enemossen. Dess-
utom kontrolleras 
dammvallarna kring 
hela Enemossen 
varje vecka, i ur 
och skur. Kontrollen 
genomförs till fots; 
en person går längs 
vallens fot och en 
går uppe på vallen. 
Tillsammans kan de 
upptäcka skillnader 
från förra veckan, 
som skulle kunna 
leda till en händel-
se. Promenaden är 
8–9 kilometer lång.  

Personalen på Ene-
mossen har varje 
vecka koll på fem 
dammar:
• Enemossen
• Klarningssjön
• Viksjön
• Trysjön
• Åmmelången

”Det räcker 
inte att anta 
saker. Man 
måste veta.”
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Lastbilsbranden: utredning avslutad
Nu har den interna utredningen om lastbilen som fattade eld den 20 april avslutas 
och en rapport tagits fram. Direkt efter branden bildades en projektgrupp för att tit-
ta på alla aspekter, alltifrån varför branden uppstod, till att utvärdera vår egen insats 
och förstås arbetet med att återställa området där lastbilen fattade eld. 

Som alltid är det viktigt att vi studerar 
vad som hänt, hur vi kan förhindra att det 
händer igen, och hur vi kan fortsätta att 
utveckla vår krisberedskap.

Det var den 20 april klockan 17.35 
som en bergbil fattade eld cirka 1140 
meter under jord. Lastbilen ägs och kör-
des av en entreprenör som vi anlitar för 
transport av berg under jord.   

Redan två dagar efter branden med-
delade polisen, som alltid blir inkopplad 
vid större händelser, att det inte fanns 
misstanke om något arbetsmiljöbrott.

Enligt maskintillverkaren som utför-
de undersökningen av lastbilen har en 
feltillverkad hydraulslang brustit och 
sprutat olja med högt tryck varpå oljan 
antänts. Den brustna hydraulslangen 
har alltså både startat branden samt för-
sett den med bränsle. Tillverkaren har 
kontrollerat de ombyggda lastbilarna 
av samma typ i Zinkgruvan och ser inga 
konstigheter på dessa bilar.

Utredningen visar att lastbilens 
chaufför handlade mycket snabbt, hand-

lingskraftigt, med tydlighet och helt en-
ligt våra rutiner. 

Lastbilen hade stannat i närheten av 
en så kallad mediadragning för ström, ra-
dio, telefon, vatten med mera vilket gjor-
de att vissa kommunikationsvägar brann 
av. Det försvårade kontakten med de 
fyra personer som befann sig under ni-
vån för branden. De befann sig dock på 
säker plats och platsen var aldrig utsatt 
för brandrök. Klockan 19.30 var hela gru-
van utrymd på ett säkert och metodiskt 
sätt och alla befann sig ovan jord förut-
om de fyra personerna. De fyra kunde 
först nås när branden var släckt. Alla var 
oskadda men för säkerhets skull fick de 
en medicinsk kontroll av ambulansperso-
nal på 1140-meters nivån.

Under räddningsarbetet arbetade 
Zinkgruvan Minings egen personal nära 
räddningstjänsten. Driftcentralen utför-
de alla uppgifter snabbt enligt de planer 
som finns, liksom vägvisare och övriga 
inblandad personal. Företagets krisled-
ningsgrupp aktiverades i ett tidigt ske-

de och hanterade händelsen enligt ruti-
nerna i krishanteringsplanen.

Under och efter händelsen har kris-
stöd från företagshälsovården och psy-
kolog till de inblandade funnits. Fö-
retaget har även erbjudit krisstöd till 
anhöriga. 

Rapporten visar att mycket av rädd-
ningsinsatsen fungerade bra, men att 
det som alltid finns saker att förbättra. 
Zinkgruvan Mining har vidtaget en del 
åtgärder och fler är på gång. Till exem-
pel har vi satt upp extra digitala skyltar 
i de ramper där man måste åka samma 
väg tillbaka, som visar hur många som 
befinner sig nedanför skylten och hur 
många till som får åka ned. Vägvisar-
na har förfinat sina rutiner, till exempel 
att olika radiokanaler ska användas för 
dem och räddningstjänsten. Vi har även 
placerat ut två nya räddningskammare 
som kan användas utan räddningsmas-
ker och har syretillförsel under 36 tim-
mar. Efter rekommendationer från last-
bilstillverkaren har ett aluminiumskydd 
installerats för att minska risken att det 
sprutar olja mot de varma delarna på 
den typ av lastbil som brann.

Text: Camilla Törnquist

Nya sätt att mäta 
och minimera 
damning
Under hösten har åtta så kallade 
NILU-burkar placerats ut runt industriom-
rådet. De används för att mäta damning, 
eller nedfallande stoft som det också 
kallas. Det är ett led i företagets arbete 
att kartlägga om och hur vi påverkar vår 
omgivning. 

Metoden har tidigare använts runt sand-
magasinet. Det fungerar helt enkelt så att 
trattarna har placerats ut på olika platser 
runt industriområdet. De kommer tömmas 
månadsvis. Provet torkas och vägs och 
därefter räknas mängden stoft fram.

Samtidigt har ett projekt påbörjats 
som går ut på att förhindra damning inne 

på industriområdet. För det projektet 
samarbetar Zinkgruvan Mining med fö-
retaget Ecogain. Exempelvis tittar man 
på möjligheten att bygga gröna ridåer av 
växtlighet på industriområdet som ska 
förhindra dammflykt. 

Något som redan har gett bra resultat 
är den spol och sugbil som hyrs in regel-
bundet och som både borstar och spolar 
marken på industriområdet med vatten 
och därefter även suger upp vattnet.

Text: Monika Andersson

Inger Frost Kristensen visar 
upp en NILU-burk.



12 13

I början av november ser Den Svenska Gruvan dagens ljus. Det här är 
ett initiativ vi gör tillsammans med ett antal företag inom gruvnäringen. 
Syftet är att på lång sikt öka medvetenheten om hur viktiga metaller och 
mineral är för ett modernt och hållbart samhälle och att fler ska se posi-
tivt på att gruvnäringen utvecklas här i Sverige.

Gruvnäringen i Sverige är världsledande i sitt hållbarhetsarbete och vi 
som arbetar inom gruvnäringen vet att den omställning vi står inför gör att 
behovet av metaller och mineral ökar, återvinning räcker inte – även om vi 
självklart ska vara bäst även där. Det vill vi med Den Svenska Gruvan göra 
fler uppmärksamma på!

I ett första skede, med start i november, syns Den Svenska Gruvan 
med annonser som just pekar på metaller och mineral i våra liv. Annonse-
ringen går brett i digitala kanaler och i kollektivtrafiken i Stockholm, Gö-
teborg och Malmö. Här finns flest invånare i Sverige och många av dem 
som är ambivalent inställda till vår näring. Det kommer även göras annon-
sering i städerna nära de existerande gruvföretagen. I vårt fall Askersund 
och Örebro.

Mer information om initiativet samlas på hemsidan www.densvens-
kagruvan.se.

Text: Monika Andersson

Visste du att?

Europa producerar 3 % av värl-
dens metaller, men konsumerar 
cirka 20 %.

Fossilfri energi kräver mer metall 
än fossila bränslen. Exempelvis 
kräver elbilar och solpaneler 
stora mängder metall.

För att klara den gröna omställ-
ningen behöver samhället:

• minska konsumtionen
• öka återvinningen av metaller
•  öka nyproduktionen av metall.

Korta fakta om kampanjen Den Svenska Gruvan 

Vilka står bakom Den Svenska Gruvan?  
Gruvnäringen i Sverige med Svemin, LKAB, Boliden, Zinkgru-
van Mining, ABB, Epiroc och Sandvik.

Varför genomförs satsningen Den Svenska Gruvan?  
Syftet är att på lång sikt öka medvetenheten om hur avgörande 
metaller och mineral är för ett modernt och hållbart samhälle 
och att fler ska se positivt på att gruvnäringen utvecklas här i 
Sverige. 

Vad vill vi förmedla?  
Gruvnäringen i Sverige är en förutsättning för en hållbar och 
modern värld. Vi som arbetar i eller nära gruvnäringen i Sve-
rige är med och bygger en hållbar värld. 

Till vem riktar sig satsningen?  
Allmänheten i stort – människor i stora och mellanstora städer 
mer specifikt. Till alla som arbetar i eller nära vår näring.

den svenska gruvbranschen syssel- 
sätter 13 000 personer. 

Varje jobb inom gruv-
branschen uppskattas 
generera 2,5 ytterli-
gare arbetstillfällen 
vilket innebär att 
den svenska gruv-
branschen genererar 
32 500 arbetstillfällen.

Källa: Svemin. Siffrorna avser 2019.

Social hållnbarhet: 7 700 poliser eller 
37 600 grundskoleplatser 

Gruvbolag, service- och teknikföretag och pro-
spekteringsföretag bildar det vi brukar kalla för det 
svenska gruvklustret. Den sammanlagda skatte-
summan som hela det svenska gruvklustret bidrog 
med under 2019 kan omvandlas till över 
7 700 poliser eller 37 600 grundskoleplatser.

Källa: www.densvenskagruvan.se13 000

32 500
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”En planerad underhållsinsats  
går minst tre gånger så fort  
som en akut.”
Maud Alexandersson, chef på Underhåll i Verket

”Ja, vi gör mer nu än 
någonsin förr.”
Anja Hagerud, chef för Prospektering och Geologi

GRUVAN 
& VERKET

Verkets underhållsavdelning är en styrka på 30 personer som leds av underhållschef 
Maud Alexandersson. Inom avdelningen finns elektriker, mekaniker och ett gäng som 
jobbar med automation och styrsystem. Till vardags sköter Underhåll det löpande 
arbetet med att serva maskiner och utrustning som hör till anrikningsverket, från det 
att malmen kommer ovan jord och till dess att sligen lämnar sligladan. 

Eftersom verket går 24 timmar per dygn 
är det inte i vanliga fall tillgängligt för 
underhåll. Många underhållsinsatser i 
Anrikningsverket samlas därför ihop till 
något av årets underhållsstopp. Då stängs 
driften ner och ytterligare hundra perso-
ner från olika företag ansluter för att under 
en knapp vecka utföra alla uppdrag mellan 
himmel och jord. När verket står still pas-
sar man också på att göra it-insatser eller 
projektavdelningens uppdrag.

– Nytt för i år är att vi bara har två un-
derhållsstopp i stället för tre, eftersom 
kvarnfodren nu bara byts två gånger per 
år, berättar Maud Alexandersson. 

Coronaanpassat 
underhållsstopp
Årets första underhållsstopp var planerat 
till vecka 17, två veckor efter påsk, när 
covid-19-kurvan gick brant uppåt i Sverige.

– Vi planerade för underhållsstoppet 
men visste inte om vi skulle kunna ge-
nomföra det, säger Maud. Man visste så 
lite då. Vi analyserade hur vi skulle mini-
mera kontakten mellan människor.

En detaljerad planering gjordes med 
schema över hur omklädningsrummen 
fick användas och vem som fick äta var 
och när. Sammanträden med företaget 
och entreprenörer hölls utanför området.

En av verkstäderna reserverades för 
entreprenörer, städrutinerna skärptes, 
och så vidare.

– En annan sak vi gjorde var att ut-
nyttja dygnets 24 timmar bättre för att 
sprida ut arbetsinsatserna, säger Maud.

Efter stoppet gjordes en utvärdering. 
Som vanligt var det både ris och ros, och 
flera av förslagen till corona-förbättringar 
kommer testas i kommande stopp. 

– Nu inför höststoppet känner vi oss 
trygga med de rutiner vi har, och vi tar si-
tuationen på största allvar, säger Maud.

Ny manual ger struktur
Vid varje planerat underhållsstopp åter-
kommer vissa moment, medan andra görs 
mer sällan. Ungefär 200 olika arbetsorder 
hanteras under ett stopp, en siffra som får 
tas med en nypa salt, för hur långt ska man 
bryta ner ”en uppgift”?

– Vid höststoppet planerar vi för att 
byta växellådor på de två stora kvarnarna. 
Vi har online-mätning på all kritisk utrust-
ning i verket, och vi ser på trenderna att 
det är dags att byta växellådorna nu, inn-
an de riskerar gå sönder, säger Maud.

En ny växellåda är inte gratis och de gamla 
funkar än, men vad som verkligen skulle 
kosta är ett haveri. Att byta planerat är 
säkrare och blir bättre. Faktiskt går en pla-
nerad underhållsinsats minst tre gånger så 
fort som en akut. 

Det är mycket planering inför ett un-
derhållsstopp:

– Nu har vi gjort en skriven manual 
för planeringen av ett underhållsstopp, 
säger Maud och visar ett välbläddrat 
A4-häfte. 

Till den nyskrivna manualen hör 
checklistor och deadlines. Planeringen 
ger också en slags systematik i utföran-
det. Inget ska trilla mellan stolarna eller 
glömmas bort. Resultatet är ett standar-
diserat arbetssätt för att planera inför 
stoppen, både vad gäller utrustning och 
säkerhet. 

– Det här anrikningsverket funge-
rar jättebra, understryker Maud. Folk vet 
precis vad de ska göra. Det finns en stor 
yrkeskompetens här och jag tycker det 
är roligt att samarbetet mellan verket och 
underhållsavdelningen fungerar så bra. 
Under underhållsstoppen har det utveck-
lats smarta samspel mellan verket och 
underhåll, vid exempelvis moment där 
det krävs särskilda tillstånd, som vid heta 
arbeten eller bryta/låsa.

Men behövs det ens en manual när 
det funkar så bra?

– Jo, för man kan inte gå runt och ha 
allt i huvudet! För tänk om någon slutar 
eller går i pension. Och vi ser en vinst i 
att göra jobbet planerat. Det ger oss tid 
att köpa hem rätt grejer och tid att göra 
det säkert. Vi undviker överraskningar.
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Maud om underhåll:

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det är logiskt, och som person gillar 
jag förbättringar. Om något går sönder 
så kollar vi varför. Förstår vi skälet 
kanske vi kan göra förbättringar. 

Har du någon favoritmaskin i 
verket?
– Jag är egentligen inte intresserad 
av maskinerna i sig, utan av att de 
funkar! Jag gillar det systematiska 
arbetet med underhåll. Det är ett 
tänk: ”Vi ska inte ha stopp, så hur gör 
vi för att undvika dem?”

Verksamheten inom prospektering och geologi har ökat rejält de senaste åren. Just 
nu har geologerna sex diamantborriggar igång under jord: några borrar i fokusom-
rådet Dalby, medan de andra flyttar runt på olika platser i gruvan. Planen för 2020 
är att göra hela 56 000 borrmeter under jord. Man vill både utöka kunskapen om de 
malmkroppar som redan bryts, men också ta koll på de områden som kommer börja 
brytas inom den närmaste femårsperioden. 

Den utökade borrningen har givit resultat:
– Ja, tack vare de senaste årens öka-

de borrning har vi tillfört mer resurser 
än vi brutit, även om halterna har varit 
lite sämre, säger Anja. Men nu under se-
naste året har det roliga hänt, att vi ökat 
både tonnage och halter.

Årets positiva utveckling hänger 
bland annat ihop med en framgångsrik 
borrningskampanj i Ceciliamalmen. En 
undersökningsort drevs ut från Ceclia- 
rakan där dagrampen kommer ner på 
650. Provborrningarna som gjordes från 
undersökningsorten blev lyckosamma 
och medförde att nya friska ton kunde 
läggas till i resursen.

Geologi – konsten att estimera
– Geologerna har två chanser att få veta 
hur det faktiskt är, säger Anja. Vi ser det 
i borrkärnorna, och vi ser det i kartering-
en. Allt annat vi gör är modelleringar och 
estimeringar. 

Hela gruvans verksamhet beskrivs 
ofta i siffror. Svart på vitt; tonnage, halter, 

gråberg, malmreserver... Och hela långa 
sifferkedjan bygger steg för steg vidare 
på geologiavdelningens arbete.

– Och geologi är att jobba med esti-
meringar, alltså att vi gör uppskattningar. 
Och i en estimering ingår en viss risk, en 
liten osäkerhet. Sättet att få fram säkrare 
uppgifter är genom att borra mer. 

Informationen från den ökade borr-
ningen ska ge planeringsavdelningen 
så goda förutsättningar som möjligt, för 
att de ska kunna leverera så bra under-
lag som möjligt till produktionen – så att 
de kan skapa så bra förutsättningar som 
möjligt för verket. Vilket i förlängningen 
gör att företaget kan uppnå sina mål. 

– Det är att hela kedjan fungerar som 
är så otroligt viktigt, säger Anja. Och 
bara för att vi har borrat ett hål betyder 
inte det att vi ska börja bryta där nu, utan 
allt måste in i en stor samspelande pla-
nering. Man ska väga in brytningsmeto-
der och bergmekanik. Kolla på malmen 
ur ett anrikningsperspektiv. Det är geo-
logi, men också geometri, geokemi, eko-

nomi... Det är många moment och myck-
et kunskap som ska hämtas in från varje 
hål vi borrar.

Att hantera all info från borrkärnor-
na tar tid, och just nu kämpar geologiav-
delningen för att hinna ta hand om alla 
borrmeter som levereras upp. I dagslä-
get ligger man lite efter i karteringen av 
borrkärnorna. Förhoppningen är att vara 
ikapp vid årsskiftet.

Program-lycka
Under de senaste åren har prospektering-
en och geologiavdelningen både utökat 
sina antal borrmeter rejält, och även gjort 
genomgripande förändringar i hela sitt 
arbetssätt. Förändringen hänger ihop med 
de nya programmen man övergått till.

– Vi har övergått till programvara 
som är standard i vår bransch idag. De 
nya programmen ger oss mycket bättre 
förutsättningar att dela information och 
samarbeta än vi hade förut. 

– Jag tycker det är jättehäftigt att vi 
jobbar på ett så gammalt företag, och 
fortfarande är förändringsbenägna. För 
att få fortsätta förvalta vår historia så 
måste vi också utveckla vår verksamhet. 
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Två nyhetER FÖR SMIDIGARE & UTÖKAD KARTERING

1. Digital underjords- 
kartering

I oktober började geologerna un-
derjordskartera digitalt. Bland annat 
kommer det ge geologi, planering och 
produktion snabbare tillgång till ny 
information. Kartering med papper 
och penna är snart ett minne blott. 

2. Kartering sju dagar i 
veckan

En välkommen nyhet är att geologerna 
nu kan stötta ortdrivningen och 
diamantborrningen även på helgerna. 
Organisationen har växt, och företaget 
har nu tre kartörer anställda, en på 
dagtid och två som jobbar skift 7/7.



Nu kan du även 
följa oss på 
Instagram!

@zinkgruvanmining

Bullermätning ute hos borrarna 1975.

Buller har alltid varit ett arbetsmiljöproblem när 
det gäller gruvdrift. I slutet av 1960-talet var det 
fortfarande ovanligt med hörselskydd i gruvan 
och de som tyckte att bullret var alldeles för på-
trängande brukade stoppa in trassel i öronen. 

Per Wilson arbetade i Zinkgruvan mellan 
1967 och 1992. Han anställdes som förman men 
arbetade främst som skyddstekniker. Per Wilson 
skrev i Zinktrycket på 1970-talet om farorna med 
buller och hur man kan motverka kroniska hör-
selskador genom att använda hörselskydd. Med 
viss motvilja började borrare och andra gruvar-
betare bära hörselkåpor, vilka många i början 
upplevde som irriterande och obehagliga.
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Tillsammans för 
allas lika värde
Under vecka 40 arrangerade Askersunds kom-
mun och Zinkgruvan Mining tillsammans Lakeside 
Pride Askersund för tredje året i rad. Under veckan 
skedde en rad aktiviteter på temat människors 
lika värde. Bland annat föreläste dansaren Tobias 

Karlsson för elever på Sjöängsskolan och under 
den sista lördagen arrangerades Pride på Torget 
och invigningen av konstprojektet Vår stad, vårt 
samhälle.

Glöm inte bort 
ditt friskvårds-
bidrag!
För tips på aktiviteter besök 
www.actiway.com.

TILLBAKABLICK: 
VÄGEN MOT HÖRSELKÅPORNA

Tummen upp…

…för att den nya 
servicenivån på 
1140 meters djup 
nu är driftsatt. Titta 
gärna på filmklippet 
där projektledarna 
Stephan Söderberg 
och Daniel Dahlström 
ger en guidad tur. Du 
hittar den antingen 
på Hemorten eller 
företagets sida på 
Youtube. Filmen he-
ter ”Titta in i vår nya
 servicenivå 1140”.


