
NUMMER 1 2021 FÖR OSS SOM ARBETAR 
PÅ ZINKGRUVAN MINING

sid. 8–9 
FULL FART MOT FRAMTIDEN  

– UTBYGGNATION AV DET  
NYA LTE-NÄTET

sid. 7 
GRUVBRANSCHEN  

LADDAR BATTERIERNA

sid. 12 
ETT EXTRA LÅNGT  

REPSTOPP

”DET BÄSTA MED ZINKGRUVAN  
ÄR MINA TEAM”

Rebecca Hagfall är ny anrikningschef på Zinkgruvan Mining



2 3

Den Svenska Gruvan är gruv-
näringens gemensamma initi-
ativ och röst för att informera 
om hur vår näring och metaller 
och mineraler bidrar till ett 
hållbart och modernt samhälle. 
Svara på frågorna nedan så har 
du chans att vinna en gruvligt snygg t-shirt 
från Den Svenska Gruvan.  
Tips! Svaren kan gömma sig på  
densvenskagruvan.se

1. Hur många ton metaller och mineral kom-
mer du att använda under ditt liv?

2. Ett jobb i gruvbranschen skapar hur 
många indirekta jobb?

3. Tellur, vanadin, litium och nickel 
kallas ibland omställningsmetaller då 

de är avgörande för att ställa om till 
ett hållbart samhälle. Endast en av 
dessa bryts i Sverige idag. Vilken 
är det? 

Vi lottar ut tio t-shirts. För att 
ha chans att vinna ska du 
mejla de rätta svaren till zm.
zinktrycket@lundinmining.
com senast 20 juni 2021. 
Glöm inte att ange vilken 
storlek du vill ha! 

Många nyttor 
med ett grönare 
industriområde
Till hösten planeras uppstarten av projektet 
Gröna satsningar. Projektet går ut på att skapa 
gröna ridåer av buskar och träd, och även 
omvandla några gräsytor till ängsmark, på och 
runt industriområdet. 

Det främsta skälet till satsningen är att förebygga 
damning från verksamheten. Projektet kommer 
också skapa en trevligare arbetsmiljö och dess-
utom främja den biologiska mångfalden genom 
att gynna pollinerande insekter.

Många medarbetare har redan varit invol-
verade i de tidiga delarna av projektet som har 
gått ut på att hitta lämpliga placeringar för de 
gröna ridåerna. Nu är projektet inne i upphand-
lingsstadiet med att hitta rätt entreprenör.

– Vi kommer anlita en entreprenör för att 
göra planteringen, berättar miljöingenjör Ing-
er Frost Kristensen som leder projektet. Just 
nu arbetar min kollega Anna Sundin med upp-
handlingen. Målet är att skapa gröna ridåer 
som är så lättskötta som möjligt och det gäller 
att välja buskar och träd som trivs i en mineral-
rik jord. Annars finns risken att det vi planterar 
inte tar sig. Planen är att genomföra projektet 
stegvis under de kommande åren.

Text: Monika Andersson

Grupper för bättre händelserapportering
Vid årsskiftet startade vi våra så kallade GRIA-grupper för att förbättra  
kvaliteten på inrapportering och uppföljning av händelser i GRIA-systemet.

GRIA-grupperna ska fungera som ett stöd till arbetsledningen genom att bland 
annat genomföra veckovisa genomgångar av avvikelserna på respektive avdel-
ning och hjälpa till att komplettera inrapporterade händelser så att de är korrekt 
ifyllda. Grupperna ska också bevaka utredningar så att åtgärder blir genomförda 
och uppföljda och ge stöd till skyddsombuden vid skyddsombudsuppföljning.

– GRIA är ett av de viktigaste verktygen vi har för att fånga upp risker i vår 
arbetsmiljö. Med tillräckligt med information i varje avvikelse och om vi gör ut-
redningarna på rätt sätt, kan vi förebygga många risker och olycksfall, säger 
Malin Olsson, arbetsmiljösamordnare.
 
Ansvariga i respektive GRIA-grupp är:
Gruvan: Birgitta Öhlin och Karin Johansson
Verket: Malin Olsson
Företagsövergripande: Jörgen Ingvarsson och Per-Åke Persson

Mining with Nature:  
Gruvnäringen först ut  
med färdplan för  
biologisk mångfald 
Den biologiska mångfalden i världen minskar. 
Förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort 
hot för vår välfärd som klimatförändringarna. 
Därför har gruvnäringen kraftsamlat och som 
första bransch i Sverige tagit fram en färdplan 
för biologisk mångfald. Målet med planen är att 
gruvnäringen senast år 2030 ska bidra med ökad 
biologisk mångfald i alla de regioner där gruv- och 
mineralverksamhet och prospektering pågår. 

Läs gärna mer på www.svemin.se.

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. 

Ansvarig utgivare: Staffan Sandström, vd
Redaktion: Zinkgruvan Minings redaktionsråd. 
Grafisk form och produktion: 
Bild & Kultur AB, Skyllberg
Tryck: Risbergs Information & Media AB,  
Uddevalla. 
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Zinkgruvan Mining AB 
696 81 Zinkgruvan
Tel. 0583-822 00
www.zinkgruvanmining.com
www.facebook.com/zinkgruvanminingab

Under 2020 har företagets ledningsgrupp arbetat fram långsiktiga mål 
och strategier. Det är viktigt att vi har tydliga mål för verksamheten och 
vet vart vi ska.

Målet är att vi till 2026 ska producera metaller på ett hållbart, säkert och för-
utsägbart sätt. Vi ska även vara mer lönsamma än 50 % av jämförbara gruvor 
och vi ska vara väl förberedda för en framtida produktion över 1,5 miljoner 
ton malm.

Resan dit har sina utmaningar, men jag är övertygad om att vi tillsam-
mans kan nå dit genom att utveckla våra arbetsmetoder. Det handlar 
bland annat om att fortsätta på automationsresan, optimera vårt under-
hållsarbete, öka det förebyggande säkerhetsarbetet, minska vår miljöpå-
verkan, höja kvaliteten på våra koncentrat och planera för en ökad pro-
duktionstakt men med bibehållen eller ökad livslängd.

Men samtidigt som vi driver flera förändringsprojekt, är det viktigt att 
komma ihåg att ju stabilare underliggande verksamhet vi har desto 
bättre förutsättningar för att genomföra förändringar på ett riktigt 
bra sätt. Det ger oss en styrka för framtiden. Vi har presterat bra 
vad gäller produktionsstabilitet. Mycket går redan väldigt bra.

Med andra ord är det en spännande tid vi lever i. Som fö-
retag behöver vi alla arbeta tillsammans och arbeta säkert och 
med hög kvalitet. Det är viktigt att komma ihåg att med utma-
ningar kommer möjligheter. Utvecklingsprojekt och nya 
arbetssätt ger exempelvis möjligheter till personlig ut-
veckling och att vara med att påverka.

Kort sagt så startar framtiden nu. Målet är att till-
sammans fortsätta att driva verksamheten i Zinkgru-
van vidare, många år in i framtiden.

”FRAMTIDEN  
STARTAR NU”
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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

Tävling: vinn 
en t-shirt!

Ökat behov av metaller och  
mineraler för att nå målen i 
Parisavtalet 
Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Kärnan i avta-
let är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen 
av växthusgaser. 

I början av maj släppte IEA (International Energy Agency) rapporten The Role of 
Critical World Energy Outlook Special Report. Minerals in Clean Energy Tran-
sitions. I rapporten menar de att det krävs en snabb tillväxt av teknologier för 
renare energi, som till exempel vindkraftverk, elnät, solceller, vätgas, batterier 
och elmaskiner, för att klara kraven i Parisavtalet. Och till dessa tekniska lös-
ningar krävs stora mängder metall. Flera gånger större än dagens årsproduk-
tion i världen. Bland annat kommer en ökad elektrifiering som i sin tur kräver en 
utbyggnad av elnäten, leda till en ökad efterfrågan på koppar och aluminium. 

IEA konstaterar att problemet inte är att det saknas mineraler och grundäm-
nen i jordskorpan utan att den årliga produktionstakten är för liten för den ef-
terfrågan som kommer. I sin rapport lägger IEA fram flera punkter som världens 
länder behöver göra för att öka återvinningen och skapa förutsättningar för 
ökad brytning av metaller och mineral för att Parisavtalet ska kunna hållas. 

Text: Monika Andersson
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Sven-Olof Gylling: Det 
går ut över det sociala.
– Jag är lite nördig när det gäller teknik, så 
där hade jag en fördel när det gäller just 
hemarbete, berättar it-tekniker Sven-Olof 
Gylling.

När barnen flyttade ut från familjens 
hem i Åmmeberg blev det ett rum över 
som Sven-Olof själv utrustade med höj- 
och sänkbart skrivbord, dubbla skärmar 
och en riktigt bra anslutning till nätet. Det 
hade han redan innan pandemin började. 
Så både tekniskt och ergonomiskt funge-
rar Sven-Olofs hemmakontor bra. 

– Största förändringen för mig att 
jobba hemifrån är det sociala, menar 
Sven-Olof. Man saknar den vanliga ruti-

nen. Å andra sidan, när jag väl är på job-
bet så är det inte som vanligt där heller. 
Inga möten med andra avdelningar och 
väldigt få kollegor på plats.

När pandemin bröt ut började it-av-
delningen genast att varva hemarbete 
och kontorsarbete. 

– Åttio procent av jobbet sköter vi 
på it-avdelningen över datorn. Vi går till 
exempel in och fjärrstyr andras datorer 
för att få dem att funka. Men ibland mås-
te något akut lösas på plats, och då får 
jag be någon annan på avdelningen att 
rycka in. Allt kan ju inte vänta till jag är 
på kontoret igen. Det där med att besvä-
ra mina kollegor tycker jag inte om.

Text: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB

Emma Gustafsson: Nöjdast är hunden! Han är  
100 procent nöjd.
Emma Gustafsson började på planerings-
avdelningen i februari 2020, ungefär när 
pandemin började. Innan dess har hon 
jobbat under jord, men krånglande knän 
gjorde det svårt att vara under jord på 
heltid. 

– Numera jobbar jag ungefär sextio 
procent hemifrån Harge. På 
gården bor också mina för-
äldrar, i övrigt träffar jag näs-
tan ingen. Men det är svårt 
att jobba under jord hemifrån, 
jordkällaren räcker liksom inte 
till, skojar Emma. 

Ungefär en dag i veckan 
är Emma på jobbet för att föl-
ja upp sina ärenden. Då åker hon ner i bil 
under jord, och träffar egentligen ingen. 

– Det jag saknar mest är att kunna 
sticka in huvudet till någon och kolla lä-
get. Höra hur det går med något. Fråga 

hur helgen varit. Jag är egentligen inte 
så social, men jag saknar umgänget på 
jobbet. Nu kryper jag lite på väggarna! 
Kompisarna säger att jag pratar dubbelt 
så fort som vanligt. Det är så mycket jag 
vill säga när vi äntligen ses! 

– För mig gick det bra att flytta hem. 
Jag är lite av en tekniknörd, 
så jag hade redan en egen 
stor skärm, det var bara att 
koppla in jobbdatorn. Hem-
ma har jag en stor skärm 
och den bärbara datorns lilla 
skärm, det funkar. På konto-
ret har jag annars tre skär-
mar.

När det gäller ergonomin försöker jag 
flytta runt min arbetsplats lite under da-
gen. Om jag har tre möten på raken sät-
ter jag mig i soffan.

Sara Dahlgren Collins: Skönt att jag inte hade en chans att smitta någon på jobbet.
– Hemarbete har funkat väldigt bra för oss 
på inköp, för vi jobbar individuellt. Vi skö-
ter nästan allt via telefon och dator, och 
där det har behövts har vi hittat alternativa 
lösningar, säger Sara Dahlgren Collins.

Inköpsavdelningen 
började jobba hemifrån 
i mars 2020. Fram till jul 
jobbade halva gruppen 
veckovis på kontoret och 
andra halvan hemifrån, 
och sedan växlade man. 

– Sedan årsskiftet till-
lämpar vi ”eget ansvar”, berättar Sara. 
Det innebär att vi jobbar hemifrån, men 
att man åker in till jobbet när man behö-
ver. Då får man stämma av med de andra 
så inte alla kommer samtidigt. För min del 
har det blivit fyra besök sedan januari. 
Jag fick covid nu i mars. Det känns skönt 
att veta att jag inte haft en chans att 

smitta nån i företaget. Det är bara dumt 
att vara på plats om man inte måste.

Sara bor i Motala och har 30–35  
minuter till jobbet. 

– Det är klart jag var tacksam i vint-
ras att slippa köra när det 
var mörkt och halt. Och så 
sparar det förstås en hel 
del tid i vardagen. Men jag 
saknar att luncha med kol-
legorna, att hoppa in på 
någons kontor och stämma 
av en massa saker och 

prata om något vid sidan av jobbet.
Ergonomin då?
– Arbetsplatsen funkar. Jag försöker 

flytta runt lite i huset, och har köpt mig 
ett ordentligt skrivbord. På jobbet har jag 
höj- och sänkbart skrivbord, det kan jag 
sakna. Men allt funkar. 

Börje Kvarnlöf: Jag jobbar hellre på jobbet!
– Min chef vill att vi ska arbeta hemifrån, 
men det är inte alltid så enkelt, så jag 
brukar vara på kontoret tre dagar av fem. 
Resten av tiden sitter jag hemma i köket 
i min trea i Örebro, säger Börje Kvarnlöf 
som är controller på ekonomiavdelningen.

Börje ser både plus och minus med 
att jobba hemma: 

– På plussidan är ju att man minskar 
smittorisken! Vi ska jobba hemifrån så 
mycket det går. Positiva bieffekter är att 
man sparar på miljön och minskar risken 
att råka ut för något i trafiken. Jag har 6 
mil enkel resa till jobbet. En annan po-
sitiv sak är att man verkligen får arbeta 
ostört. Det finns inte så många distrak-
tioner, utan jag fokuserar på arbetet.

På minussidan har Börje flera punk-
ter när det gäller hans eget hemarbete: 

– Ergonomin. Jag har sämre belys-
ning och sitter sämre. Jag har bara min 
bärbara dator, för skärmen kan jag inte 
kånka fram och tillbaka. Jag saknar till-
gången till skrivare och kopiator. Så om 

det ska funka i längden bör man installe-
ra en riktig arbetsplats och göra det fullt 
ut. Men min uppkoppling är bra! 

För Börje innebär pandemin ett soci-
alt tapp:

– Jag saknar kamratskap och den 
gemensamma kaffepausen. Teamkäns-
lan minskar. Jag märker också att idéut-
bytet minskar, det som leder till utveck-
ling. Om alla satt hemma 
i tio år är jag rätt säker på 
att utvecklingen skulle 
stanna av. 

– En annan sak på mi-
nussidan är att det blir en 
oklar gräns mellan arbe-
te och fritid. Jag stämplar 
ut – men lämnar mailen 
igång, ifall det är nån som 
vill nåt. Så man släpper lik-
som inte jobbet helt när 
man är ledig och datorn 
står mitt i köket.

Tips till dig som jobbar hemifrån
På jobbet har vi bra utrustning för ergonomi, men hemma kan 
det vara värre. Företagssköterskan Annelie Nordström Ryberg 
ger några tips.

• Planera dagen. Klä dig på morgonen för att gå till jobbet. 
Skapa rutiner med kafferaster och lunch. 

• Arbetsplatsen. Gör den så bra som möjligt! Skärmen i 
rätt höjd. Höj upp med böcker. Använd strykbrädan som 
ståbord. Kanske i kombination med böcker. Stå rakt och 
belasta benen jämnt.

• Rör dig. Ta mikropauser. Skaffa trådlöst headset och gå 
när du pratar i telefon. Passa på att gå ut! Njut av den ljusa 
årstiden.

• Pepp! Behåll den sociala kontakten med kollegorna. Fika 
ihop, stäm av, peppa varandra. Vi är olika som personer, 
vissa tycker det är jätteskönt att jobba hemifrån, medan 
andra känner sig ensamma. 

• Familjeliv. Att jobba hemifrån 
kräver ofta samordning med 
familjen. Prata om hur ni lägger 
upp det på bästa sätt, så att 
det går att jobba ostört. 

Ett år av hemarbete – vi  
kollar in på ”kontoren”

”Det jag saknar 
mest är att kunna 
sticka in huvudet 

till någon och kolla 
läget.” 

”Men jag saknar att luncha 
med kollegorna, att hoppa in på 
någons kontor och stämma av 
en massa saker och prata om 

något vid sidan av jobbet.”

Emma med dvärgschnauzern 
Ludde.

Under pandemin arbetar Zinkgruvan Mining enligt Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer. En rekommendation är att de som har möjlighet ska arbeta hemifrån.  
Men hur är det att jobba hemifrån då? Zinktrycket har ringt upp några medarbetare 
som hunnit känna på hemmajobbets för- och nackdelar.
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Verksamhetssystemet: ett levande  
uppslagsverk
Sedan ett år tillbaka har Zinkgruvan Mining 
ett verksamhetssystem som är hela företagets 
uppslagsverk över den egna verksamheten. Här 
finns alla företagets arbetsprocesser beskrivna. 
Dessutom finns alla instruktioner och beskriv-
ningar länkade till de arbetsmoment de hör till. 
Zinktrycket har talat med några som har hjälp av 
det nya arbetssättet i vardagen.

Christian och Maria på Inköp
Att göra inköp till Zinkgruvan Mining AB är en 
process som följer en väl definierad tågordning. 
Möjligheterna att göra egna piruetter är ytterst be-
gränsade, och hela inköpsprocessen finns beskri-
ven i verksamhetssystemet.

– Våra leverantörer måste vara godkända uti-
från företagets krav och vara upplagda i systemet. 
Om någon i organisationen tar en genväg i inköps-
processen så kommer det ställa till problem i hela 
kedjan, och oftast tar det längre tid i slutänden, för-
klarar Christian Erhard som är avdelningschef. 

Christian Erhard poängterar att företaget är en 
stor organisation som ingår i en internationell kon-
cern. Då måste det finnas en bakomliggande ad-
ministration och rutiner som stöd. Maria Berglund 
utbildar nyanställda i företaget i hur man jobbar 
med affärssystemet, SAP. 

– Jag utbildar i hur man gör ett inköp på rätt 
sätt, eller hur man till exempel gör när man har en 
ny leverantör, förklarar Maria Berglund. Med hjälp 
av verksamhetssystemet kan jag lättare beskriva 
hur inköpsprocessen går till. Jag visar dem SAP, 
och sen har de verksamhetssystemet till hjälp ef-
teråt. Där har de alltihop.

– I förlängningen sparar vi tid med systemet, 
det funkar lite som en karta. Vi går själva tillbaka 
och tittar, vi har det till stöd när revisorerna kom-
mer på besök och vi har det till stöd för nya an-
ställda, säger Christian Erhard.

André på projektkontoret
– Jag anställdes i Zinkgruvan våren 2020, precis 
när verksamhetssystemet sjösattes. För mig som ny 
blev det en guide till hur man ska jobba. En väldigt 
bra hjälp, säger André Sternson. 

André är projektledare med inriktning på bygg och 
anläggning. Sedan han anställdes har han sysslat 
med fastighetsjobb, inventeringar och olika projekt, 
som till exempel renoveringen av bandgången till 
stenkvarnen. Tidigare jobbade han på NCC. 

– NCC är ett stort bolag med rutiner och mal-
lar för allt, berättar André. Ingen behövde uppfin-
na hjulet och allt blev enhetligt.

Här i Zinkgruvan blev verksamhetssystemet 
ett sätt för André att förstå hur allt hänger ihop. 

– Systemet är inte ett facit, utan snarare en be-
skrivning av hur vi arbetar. Tanken är jättebra: allt 
finns samlat, man klickar och hittar det man behö-
ver. Men om det ska funka måste alla jobba på sam-
ma sätt och fortsätta fylla på med nya dokument där 
och inte i sin egen dator, så att systemet är precis så 
bra som det ska vara, säger André Sternson.

Text & foto: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB

Projekt Hörnsten – ett mångårigt förbättringsarbete inleds
Projekt Hörnsten är en gemensam satsning för 
att optimera Lundin Minings affärssystem. 

Under första halvan av 2021 har projektet, till-
sammans med mjukvaruföretagen SAP och IBM, 
försökt identifiera områden där Lundin Minings 
befintliga affärssystem kan förbättras. Genom 
möten och workshops mellan gruvorna inom 

koncernen och ämnesexperter har projektet 
försökt sätta upp ramarna för ett gemensamt sätt 
att arbeta på, som bland annat ska reglera hur 
vi bedriver våra affärer och hanterar inköp och 
leverantörer. 

Projektets namn – Hörnsten – symboliser-
ar att projektet utgör själva fundamentet i ett 
mångårigt förbättringsarbete.

Gruvbranschen laddar batterierna 
– vad händer i Zinkgruvan?
Gruvbranschen står idag inför två viktiga kliv i 
utvecklingen. Det ena gäller automation och det 
andra handlar om batteridrivna fordon. 

– Det kommer att bli eldrivet under jord i framtiden, 
det är en viktig miljöfråga. Men när det gäller batte-
ridrivna fordon har vi har massor att lära oss, säger 
gruvchef Craig Griffiths. 

För Zinkgruvan Minings del går vägen fram-
åt via ett nytt lyftbord som levereras försomma-
ren 2022. Lyftbordet kommer att användas av ef-
terskrotarna som jobbar natt och det ska ersätta 
det befintliga lyftbordet LB45.

– Lyftbordet har vi köpt för att lära oss mer 
och se vad vi tycker, säger Craig. Det kommer be-
hövas laddningsstationer, till exempel. Men vad 
händer om maskinen stannar ute i gruvan för att 
den har slut på batteri? Det är inte bara att hämta 
en reservdunk. Man kan sätta i sladden, visst. Och 
komma tillbaka imorgon när den har laddat klart…

En annan fråga som måste utredas är ström- 
försörjningen till företaget. Batteriladdningen 
kommer dra mycket ström, men i toppar, när  
batterier står på laddning. 

– Men den stora vinsten med batteridrivet är 
att vi blir av med dieselavgaserna. Det är en vik-
tig förbättring i vår dagliga arbetsmiljö, säger Per-
Åke Persson, arbetsmiljösamordnare. 

En risk som ofta lyfts när det handlar om bat-
teridrift är vad som händer vid en brand. 

– Idag saknar vi erfarenhet av batteribrand, 
säger Craig. Först och främst ska vi naturligtvis 
göra allt vi kan för att undvika brand, genom kun-
skap, rutiner och bra överhettningsskydd. Vi kom-
mer kanske behöva ha egna resurser inom företa-
get för att hantera en brand. 

Även om själva brandförloppet går snabbt i ett 
batterifordon tar det lång tid innan man kan passera 
en utbrunnen maskin. Detta ställer till exempel nya 
krav på företagets räddningskammare.

– Vi kommer behöva en evakueringsplats där 
ett brunnet batterifordon kan stå tills det säkert 
inte återantänder. För allt detta behöver vi ta fram 
rutiner och göra riskbedömningar, fortsätter Per-
Åke. Och vi behöver förstås utbildning.

Ekonomin då?
Idag är batteridrivna fordon dyra i inköp, men Craig 
påminner om att både underhåll och driftkostnad 
blir billigare. Så fordonets livscykelkostnad blir trots 
allt lägre. Och om några år kommer priserna på bat-
teridrivna fordon med stor sannolikhet att sjunka, 
precis som de nu gör för personbilar. 

– Vi kan avvakta, vi måste inte ligga i yttersta 
framkant med batteridrift. Vi kommer testa olika 
maskiner och det kommer ta tid. Om tio år kan-
ske vi har en utbredd batteridriven maskinpark, 
bedömer Craig. Men nu är vi med på ett hörn och 
bidrar till teknikutvecklingen genom att prova och 
utvärdera. 

Text: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB

Inget nytt
under solen

I slutet av 1980-talet 
hade vi eltruckar i 
gruvan. ”Kirunatruck-
arna” körde berg till 
krossen på 800 meter. 
De drevs av el från en 
strömförande skena i 
taket och hade ett litet 
batteri så att de kunde 
köra korta sträckor 
fram till en tapp, och 
sedan tillbaka till 
elskenan igen. 
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André Sternson.

Craig Griffiths.

Det nya batteridrivna lyft-
bordet, Utilift MF 330 SD, 

ger efterskrotarna en 
bättre arbetsmiljö utan 

dieselavgaser.

Christian Erhard.

Om Koldioxidneutralitet
Sverige är redan på god väg mot koldioxidneu-
tralitet. Sverige har antagit en lagstiftning som 
förbinder landet att nå nollutsläpp år 2045. Det 
är en målsättning som även Zinkgruvan Mining 
ska bidra till genom att stegvis reducera sina 
utsläpp. 

FÖRTRÄFFLIGHET

Per-Åke Persson.
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är en del arbete med att se till att nätet 
och täckningen byggs ut, men ock-
så för att se till att inte utrustningen 
skadas vid skjutning. 

– När det ska skjutas någon-
stans måste vi åka och dra in nätet 
för att se till att det inte skadas. Sen, 
efter skjutningen, drar vi ut nätet igen, 
säger elektriker Kristofer Karlsson.

Och trots att det är helt nya arbets-
uppgifter, med nät och komponenter 
som de inte har erfarenhet av sedan tidi-
gare, verkar Zinkgruvan Minings elektri-
ker vara rustade för utmaningen. 

– Sedan vi tog över driften har vi 
gjort en del reparationer och det har 
gått bra, säger Matilda Jewander, elek-
triker. 

”Jag var tvungen att lära mig 
att lita på mätarna”
Oskar Jonsson är en av Zinkgruvan 
Minings simbaborrare. Oskar har kört 
borrigg under jord i över tio år. Sedan 
årsskiftet har han också borrat från ett av 
IT-avdelningens kontor ovan jord, trots att 
borriggen även fortsättningsvis går några 
hundra meter under jord. 

– Jag har nog automatborrat på tre 
pallar sedan det nya LTE-nätet togs i 
drift, säger Oskar. Till en början var det 
lite ovant såklart. Jag var tvungen att 
lära mig att lita på mätarna – när jag satt 
i maskinhytten under jord kunde jag ju 
höra hur det gick för borren. Dessutom 
var det till en början svårt att bedöma av-
stånd via kamerorna, men det lärde jag 
mig också till slut.

Cajsa Nykvist är en nyanställd simba- 
borrare som, under Oskars handledning, 
lär sig att borra både från hytten och från 
kontoret. 

– Hittills har jag mest borrat från sim-
ban, för att lära mig hur maskinen fun-
kar. Jag tror att det hade varit svårt att 
gå direkt på automationsborrning, säger 
Cajsa. Man märker att automationen spa-
rar tid. I förrgår när vi skulle börja jobba 
pep luftmätarna som vi har på oss, för att 
det var skjutrök kvar. Vi fick jobba med 
annat hela första passet, medan luften 
blev bättre. Med automation hade vi bara 
kunnat köra på.

Framöver är planen att alla som kör 
med automation, både lastare och bor-
rare, ska sitta tillsammans i ett skräd-
darsytt kontor på nivå 800. Oskar, som 
annars är van att arbeta ensam ute i or-
terna, gillar gemenskapen. 

– Ute i orterna kommunicerar vi ju bara via 
radion, och den använder man ju inte för 
kallprat direkt. Här har man fem meter till 
mikrovågsugn, kaffemaskin och kollegor.

En annan fördel med att flytta ner 
operatörerna till nivå 800 är att de 
snabbt kan ta sig ut i till riggen om något 
går fel. Hittills har servicetekniker från 
Epiroc ryckt ut vid behov.

– Vi har ju hittills bara kört nedåtborr-
ning, och då finns alltid risken att hålen 
rasar igen också. Sitter vi ovan jord kan 
vi liksom inte åka ned och fixa det varje 
gång det händer, utan vi får planera och 
ta alla i ett svep. Jag hoppas att vi kan 
köra med uppåtborrning också, så att vi 
kan få ut maximal effekt av automatio-
nen, säger Oskar.

Och om Oskar själv fick välja? 
– De första dagarna som jag automa-

tionsborrade här från kontoret så sakna-
de jag hytten, säger Oskar och fortsätter: 
men allteftersom har jag vant mig. Och 
om någon skulle tvinga mig att välja nu 
så skulle jag nog välja att automations-
borra från kontoret. 

Text: Adam Ryberg, Bild & Kultur AB

Utbyggnaden av det nya LTE-nätet i 
gruvan fortsätter. LTE-nätet är ett själv-
försörjande mobilnät, och installationen 
i Zinkgruvan är den första av sitt slag i 
Sverige. I början av januari drifttogs den 
första av nätets tre etapper som sedan 
dess skötts av Zinkgruvan Mining själva 
samtidigt som entreprenörerna fortsät-
ter med att bygga ut etapp 2 och 3 av 
nätet i resten av gruvan.

– Entreprenörerna gör ett jättejobb! De 
jobbar långa skift och det är många timmar 
som de lägger ner, säger projektledare 
Håkan Mann på IT-avdelningen. 

För Zinkgruvan Mining är det såklart 
ett stort projekt men det är inte bara 
Zinkgruvan Mining som spänner bågen 
ordentligt i och med bygget av LTE-nätet. 
Även för företag som Telia och Epiroc är 
det här en helt ny typ av projekt. 

– Det är inte alltid lätt att ligga i fram-
kant, det finns liksom ingen att fråga. 
Och i så här omfattande projekt gäller 
det att alla har ett flexibelt mindset så att 
vi gemensamt tar oss framåt. Det ställer 
stora krav på samarbetet men det har 
fungerat jättebra, säger Håkan. 

Sedan etapp 1 togs i drift har det gått 
över förväntan. Med hjälp av nätet har fle-
ra produktionsborrare styrt borriggar nere 
i gruvan från ett kontor ovan jord, och utö-
ver några få avbrott har det flutit på. 

”Spännande att vara med  
om nya grejer” 
De som numera ansvarar för driften och 
underhållet av nätet i etapp 1 är Zinkgru-
van Minings egna elektriker. Att drifta och 
underhålla ett mobilt nät har egentligen 
inte mycket gemensamt med en elektri-
kers vanliga arbetsuppgifter så för att kun-
na ta över ansvaret för nätet genomgick 
alla företagets elektriker en utbildning 
ledd av Telia.

– Det är spännande att vara med om 
nya grejer, men det är klart att det är en 
utmaning också, säger elektrikern Niklas 
Hobro.

Ansvaret för LTE-nätet delas mellan 
elektrikerna och IT-avdelningen. IT-avdel-
ningen ser till att tekniken fungerar, med-
an elektrikerna ser till att kablarna och 

täckningen når fram. Om man skulle jäm-
föra det med en järnväg kan man säga att 
IT-avdelningen ansvarar för tågvagnarna 
och elektrikerna ansvarar för rälsen. 

Eftersom LTE-nätet kommer vara 
Zinkgruvan Minings kommunikationsnav 
och utgöra en förutsättning för nästan 
allt som händer i gruvan är det viktigt att 
alla elektriker har kompetens för att un-
derhålla och installera nätet. Men vad 
händer när Zinkgruvan Mining anställer 

en ny elektriker som inte har erfarenhet 
av mobila nät? 

– Vår radiotekniker Mats Andersson 
är certifierad av Telia att utbilda alla våra 
elektriker. Han har en gedigen erfarenhet 
av radio och mobilnät. Han är verkligen 
en mobilnätsexpert samt en nyckelspe- 
lare i hela projektet, säger Håkan Mann.

– Men för att få till en bra helhet, där 
allting flyter på och alla vet vad som ska 
göras krävs det också ett bra underlag, 
flikar Mats Andersson in och fortsätter: vi 
har ett riktigt bra samspel med till exem-
pel gruvingenjör Emma Gustafsson som 
hela tiden planerar var det kommer be-
hövas täckning framöver.

Det nya LTE-nätet är en förutsättning 
för automationsborrningen i gruvan. Det 

LTE-nätet

Full fart mot framtiden
Utbyggnationen av det nya LTE-nätet förändrar, påverkar och  
är beroende av många yrkesroller inom Zinkgruvan Mining

VIKTIGT SAMARBETE MED FACK OCH  
HUVUDSKYDDSOMBUD

Genom hela LTE-projektet, från de första mötena till att hela nä-
tet är taget i drift, samarbetar projektgruppen och entreprenörer 

med facket och huvudskyddsombud. 
– Det har fungerat väldigt bra, säger Sam Davidsson, ordfö-

rande på IF Metall på Zinkgruvan Mining. Vi har kunnat dryfta våra 
frågor och har löpande haft avstämningar. Vi försöker bevaka persona-

lens integritet och intressen i den här stora omställningen. 
En av de heta frågorna är möjligheten att se var alla befinner sig nere i gru-

van. Med hjälp av LTE-nätet och systemet Mobilaris kan alla som befinner sig i 
gruvan snabbt lokaliseras.

– Hittills har vi bara kunnat se vilken nivå som någon är på, men nu kom-
mer det vara mycket mer precist, säger Sam. Och vi bedömer att möjligheten att 
snabbt hitta alla om det börjar brinna trumfar risken att systemet används för att 
se hur länge någon sitter i fikarummet.

Automation ger en mängd olika vinster, 
främst en säkrare arbetsmiljö och en 
ökad produktivitet. Cajsa Nykvist styr 

borriggen med säkra händer.

Oskar Jonsson.

VISSTE DU ATT?
Zinkgruvan Mining är först i 
världen att fjärrstyra en av 

Epirocs borriggar under jord 
mot just ett eget mobilnät.
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Med bättre  
kommunikation i sikte
 Den 1 februari 2021 såg en ny sektion på Zinkgruvan Mining dagens ljus: sektionen för Kommunikation 
och Samhällsansvar. På sektionen arbetar Monika Andersson som är sektionschef, Camilla Törnquist 
som är kommunikationsstrateg och Moa Forsberg som vikarierar som företagets receptionist.

– Zinkgruvan Mining är ett företag som hela tiden 
utvecklas och är i ständig förändring, säger Monika 
Andersson. 

Som exempel ger hon den automationsresa 
som har påbörjats, den ökade digitaliseringen och 
hållbarhetsfrågorna. Just i förändringsarbeten är 
kommunikationen mycket viktig. Därför är sektio-
nens viktigaste uppgift att stötta företagets led-
are och medarbetare i att få kommunikationen att 
fungera så bra som möjligt.
 
En positiv kraft i samhället
Förutom kommunikation så arbetar sektionen med 
frågor som rör närsamhället. 

– Det finns många aspekter av hållbarhet, be-
rättar Monika. En är den sociala hållbarheten. Vi 
skapar välfärd genom att driva en lönsam verk-
samhet som genererar arbetstillfällen och skatte-
intäkter och genom de viktiga metaller vi produ-
cerar. Men förutom det investerar vi även i initiativ 
och bygger partnerskap som bidrar till att skapa 
långsiktig nytta för vårt närområde. Några exem-
pel på det är entreprenörsprogrammet Zinkgru-
van Mining re:think och samarbeten med lokala 
ungdomsföreningar och organisationen Ung Fö-
retagsamhet. Det är viktigt för oss att våra fram-
tida medarbetare och alla de som redan bor i 
området har en attraktiv närmiljö med många möj-
ligheter, säger Monika.
 
2020– informationens år
Det senaste året har av kända skäl även varit ett 
annorlunda år för sektionen.

– Som kommunikatör har det varit ett intres-
sant år, menar Camilla Törnquist. Sällan har efter-
frågan på tydlig kommunikation varit större.
Under mer än ett år har en beredskapsgrupp haft 
digitala möten en gång i 
veckan, där även sektio-
nen för Kommunikation 
och Samhällssansvar 
ingår. Tidigt etablera-
de man att företagets 
intranät skulle vara en 
hubb för information 
om covid-19 och att 
en uppdatering skulle 
skickas ut via mejl till alla 
en gång per vecka. 

– Syftet är att se till att alla medarbetare får samma 
information, säger Camilla. Alla ska också få tydlig 
information om företagets hållning, om alla de försik-
tighetsåtgärder som har vidtagits och hur läget är.

Kommunikation är både roligt och utmanande, 
säger Monika. Men samtidigt är det det som lock-
ar. Alla dagar är olika och det som driver en är att 
vara med och påverka och utveckla.
 
Företagets ansikte och röst
I företagets entré i gula huset bemannar Moa 
Forsberg både telefon och reception sedan en tid 
tillbaka. Hon är den som de allra flesta besökare 
först möter.

– Mitt jobb är att se till att alla får ett bra be-
mötande, menar Moa. Alla ska känna sig välkom-
na och på ett smidigt sätt komma i kontakt med 
den de ska träffa.

Dessutom ansvarar Moa för många adminis-
trativa uppgifter, som att sköta beställningar, upp-
datera SSG-kort och 
beställa kontorsvaror.

– Under pandemin 
har det varit betydligt 
lugnare, eftersom vi 
har väldigt få besökare 
till företaget. Men efter 
sommaren verkar det 
som saker kan komma 
att gå tillbaka till det 
normala. Eller nästan i 
alla fall.

Text: Adam Ryberg,  
Bild & Kultur AB

Blybekämpning i verket
I början av 2020 inleddes projektet ”Bly i verket” 
med syftet att minska blyexponeringen för med-
arbetarna i verket. Vissa åtgärder som projektet 
resulterat i är konkreta, som en förbättrad över-
loppsränna för att fånga upp spill från flotations- 
cellerna. Andra åtgärder handlar om att utbilda, 
höja medvetenheten och ändra beteenden.  

För höga blyvärden kan 
leda till trötthet, dåligt 
minne och ledbesvär. I 
och omkring anriknings-
verket är man särskilt 
utsatt. Därför kontrolleras 
blyhalterna i blodet på de 
som arbetar i och omkring 
verket var tredje månad 
genom blodprov. Vilka gränsvärden som gäller 
avgörs av Arbetsmiljöverket och från och med 
den sista oktober införs nya, i stort sett halverade, 
gränsvärden. 

– Vi har redan arbetat med att ta oss ned till 
de nya gränsvärdena ganska länge. Det är ett 
stort projekt och det tar tid att göra anpassningar-
na, säger Erik Fredriksson, projektledare.

Projektet inleddes med att projektgruppen 
och medarbetarna i verket gemensamt spånade 
kring vilka tekniska förbättringar som kunde gö-
ras. Eftersom majoriteten av exponeringen sker 
genom fysisk kontakt, är det viktigt att ytor hålls 
så rena som möjligt. Därför ska det, under 
sommaren 2021, monteras en spillrän-
na på flotationscellerna som förhopp-
ningsvis ska fånga upp det blyskum 
som ibland rinner över. Om rän-
nan är så effektiv som projektgrup-
pen hoppas ska en liknande ränna 
monteras på hela blyflotationskret-
sen. Andra tekniska förbättringar som 
eventuellt kommer installeras är au-
tomatiska dosor som spolar vatten där det är 
svårt att rengöra ordentligt för hand. 

– Vi har också en luftsluss på den nya band-
gången mellan sligladan och verket, säger Erik 
Fredriksson. I sligladan innehåller luften en del 
bly, och med hjälp av luftslussen kan vi se till att 
det inte uppstår drag som för med sig blyhaltig 
luft ner till anrikningsverkets pumpkällare.

Utöver de tekniska förbättringarna hoppas 
Zinkgruvan Mining få ner blyhalterna genom att 
höja medvetenheten och ändra beteenden. Därför 
tog arbetsmiljöavdelningen fram utbildnings- 
material och arrangerade en utbildning för medar-
betarna i anrikningsverket. Under utbildningarna 
fick alla lära sig mer om riskerna som är förknippa-
de med bly och vad de själva kan göra för att mins-
ka sin blyexponering. Det kan handla om att byta 
kläder oftare, att använda andningsmask och att 
tvätta sig ordentligt innan man åker hem från job-
bet. En annan åtgärd är de blyfria zonerna. Genom 

att införa skogränser och göra det lättare att byta 
kläder ska förhoppningsvis kontor, manöverrum 
och pausrum hållas fria från bly och blydamm. 

– En annan bra sak man kan göra själv är att 
tvätta händerna innan man tar en snus. Snusdosor-

na förvaras ofta i skyddsklädernas fickor, och 
där samlas det damm, säger Erik.

Egentligen skulle projektet vara 
färdigt efter att utbildningarna ge-
nomförts under mars och april 2021, 
men när personalen kom tillbaka till 
anrikningsverket efter utbildningarna 

såg de flera förbättringsområden.
– Det kom bland annat fram många 

bra förslag gällande hur man kan hantera 
sina skyddskläder och vilka skyddskläder som 

behövs, säger Erik. 
En annan del i arbetet med att höja medveten-

heten och ändra beteenden är de klistermärken 
som tagits fram. Klistermärkena uppmanar bland 
annat till att tvätta händerna, använda handskar 
och att hålla rent. Medarbetarna sätter dem på 
exempelvis dörrhandtag, matlådor och snusdosor 
som en påminnelse i den faktiska situationen. 

Text: Adam Ryberg, Bild & Kultur AB

BLY OCH RISKER

Bly kan, redan 
vid låga doser, ge 
skador på nerv-
systemet. Foster 
och små barn är 
speciellt känsliga. 
Bly skadar de röda 
blodkropparna 
och kan leda till 
blodbrist. 

För höga halter av 
bly i blodet kan 
leda till:
• Trötthet
• Huvudvärk
• Dåligt minne
• Högt blodtryck
• Njursjukdomar
• Magsmärtor
• Ledvärk
• Minskad aptit
• Missfall
• Skada på foster

Medarbetarna på verket under en av utbildningstillfällena. Utbildningarna ledde 
till många bra förslag på hur blydammshalterna i verket kan minskas. 

Att tvätta händerna innan 
man ska äta är ett lätt sätt 
att minimera sin blyexpo-
nering. Det gäller bara att 
komma ihåg det.

Erik 
Fredriksson.

SÄKERHET

Moa Forsberg. Monika Andersson.

Camilla Törnquist.
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Extra långt repstopp i verket
– Jag varnar direkt för att det kan bli 
mycket oljud i bakgrunden, säger sek-
tionschef Martin Brenner på telefon från 
anrikningsverket. 

Det är flera större projekt som ska ge-
nomföras under vårens repstopp. Bullret 
kommer nere från kvarnhallen där man 
just nu bilar bort fundamenten till en av de 
båda primärkvarnarna. Nya fundament ska 
gjutas och kvarnens motorer och växellå-
da ska bytas ut. En ny inmatningstapp ska 
också komma på plats. I nästan 50 år har 
betongen i de gamla fundamenten stått 
pall, och det får man nog anse vara bra.

I en annan del av verket pågår bytet 
av den sligbandgång som fraktar färdig 
slig från verket ner till sligladan. Den nya 
bandgången anlände på lastbil till Zink-
gruvan den 29 april. 

– Det är stora projekt vi ska få i hamn 
och det är därför stoppet är lite längre än 
vanligt. Vi hoppas kunna hålla tidspla-
nen, för varje dygn vi står still kostar, sä-
ger Martin Brenner. 

Pandemin gör också att det är extra 
mycket att hålla ordning på. Alla tillresta 
reparatörer ska till exempel corona-tes-
tas innan de får börja jobba innanför 
grindarna. Under repstoppet kommer ca 
130 externa mekaniker och entreprenö-
rer till Zinkgruvan Mining. 

– Vi skulle aldrig kunna passa på att 
göra repstopp när vi själva har semester, 
svarar Martin Brenner på min fråga. Allt 
bygger ju på att vår personal är på plats 
och jobbar ihop med de tillresta entre-
prenörerna. 

Gruvan och verket undviker att ha repstopp 
samtidigt. Det är till stor del en resursfrå-
ga, för när verket står still finns det inte 
reparatörer och personal så det räcker att 
samtidigt serva uppfordringsanläggningen. 

Gruvans underhållstopp planeras 
utifrån specifika behov, medan verkets 
stopp ligger stadigt varje höst och vår. 
Hisslinor byts vart femte eller sjätte år, 
jobb vid schakten görs den varma års- 
tiden, så inte kall luft bildar is som skapar 
sprängningar i schaktväggarna osv. Så 
medan driften i verket nu står still fortsät-
ter gruvan att mata upp malm på backen, 
precis som vanligt. Högarna växer.

– Ja, igår fick vi upp 2600 ton till, 
fortsätter Martin. Nu har vi 41 000 ton på 
backen och ännu mer kopparmalm att ta 
itu med. 

Gruvans underhållsansvar i uppford-
ringsanläggningen sträcker sig upp ge-
nom PII-schaktet och fram till malmfickan 
ovan jord som skipen tömmer malmen i. 
Därifrån är det verkets ansvar. 

– Innan vi i gruvan gör våra repara-
tionsjobb kör vi upp så stora lager vi kan 
och får ovan jord, berättar Niklas Jo-
hansson som är gruvans underhållschef. 
Det finns miljörestriktioner som styr hur 
mycket vi får lägga upp i högar under bar 
himmel. Ibland kan det vara så att när vi 
kör igång igen efter ett repstopp på hiss 
och schakt kan malmlagret ovan jord 
vara besvärligt litet, så att verket tvingas 
köra ur hand i mun, som när man steker 
pannkakor åt hungriga barn.

Text: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB

Success Factors:  
Lundin Minings nya  
personalsystem
Just nu pågår arbetet med att ta fram 
ett gemensamt personalsystem för 
hela Lundin Mining. Hittills har varje 
gruva inom koncernen haft sina egna 
system för personal-, utbildning- och 
rekryteringsfrågor. Det nya systemet 
heter Success Factors och förhopp-
ningen är att det ska leda till ett ökat 
utbyte mellan gruvorna.

I Success Factors kommer det bland 
annat finnas plattformar för utbildning 
och rekrytering, men här kommer 
också viss personalinformation att 
lagras, till exempel personuppgifter och 
tjänstebeskrivningar. Förhoppningen 
är att systemet kommer göra det lättare 
att dra nytta av möjligheterna som finns 
i en stor global koncern. 

– Det kommer också spara tid för 
oss. När det här systemet är igång 
kommer vi kunna digitalisera och mo-
dernisera många manuella rutiner 
som idag sker i Excel eller på papper, 
säger Lise-Lott Larsson på HR-avdel-
ningen, som projektleder Zinkgruvan 
Minings arbete med Success Factors.

Det nya systemet beräknas drift-
sättas lagom till årsskiftet 2022-
2023. Fram till dess kommer mycket 
tid gå åt till att flytta över och anpas-
sa information. I nuläget sitter per-
sonalavdelningen ofta i workshops 
tillsammans med personalavdelning-
arna från de andra gruvorna för att 
komma fram till vilken gemensam 
global lösning som behövs och hur 
den ska se ut.

Text: Adam Ryberg, BIld & Kultur AB

”Det bästa med Zinkgruvan  
är mina team!” 
Sedan den 1 februari har Zinkgruvan  
Mining en ny anrikningschef. Rebecca 
Hagfall kommer senast från en anställning 
som sektionschef inom processteknik på 
Boliden Mineral AB och som chef vill hon 
ge sina team förutsättningar att lyckas 
genom att lyssna, stötta och ge feedback.

Drygt tre månader in i arbetet håller hon till 
viss del fortfarande på att göra sig bekant 
med sina medarbetare, kollegor och Zink-
gruvan Mining.

– Jag är fortfarande inne i min nulä-
gesanalys, säger Rebecca. Jag vill lyssna 
in, lära känna arbetsplatsen och sedan ta 
det därifrån. 

Det har varit intensiva månader, och 
kanske finns det lättare tillfällen att tillträ-
da en chefsposition än under en pandemi. 

– Jag har inte hunnit träffa alla än, 
men jag känner mig väldigt varmt väl-
komnad av dem som jag har träffat, sä-
ger Rebecca. Jag är imponerad av allas 
engagemang och vilja att förbättra. 

Men hur hamnade Rebecca Hagfall i 
Zinkgruvan? När hon arbetade uppe i Boli-
den samarbetade hon en del med Staffan 
Sandström, som då var chef för Teknik- 
staben. När Staffan flyttade 90 mil söderut 
och det några år senare behövdes en  
anrikningschef, kontaktade han Rebecca. 

– Staffan var väl medveten om min 
målsättning att bli anrikningschef och 
mitt samarbete med Staffan fungerade 
bra uppe i Boliden, säger Rebecca. Så 
jag tackade naturligtvis ja. 

Rebecca sporras av utmaningar. 
Anrikningsverkets mål för 2021 är att 
matcha förra årets produktionsrekord, 
men på färre antal timmar. 

– Vi ska anrika samma mängd malm som 
förra året, men samtidigt är underhållsstop-
pen mer omfattande och ombyggnationerna 
flera. Pandemin hänger dessutom över oss 
som en skugga. Men det är spännande med 
utmaningar, säger Rebecca. 

Även privat föredrar Rebecca att ta 
itu med utmaningar. Hon har hoppat fall-
skärm, dykt, vandrat på smala bergskam-
mar och utforskat trånga grottor när hon 
reste i Australien.

– Jag får ibland höra att folk tror att 
jag söker adrenalinkickar, men egentli-
gen handlar det om att jag vill utmana 
mina rädslor för att slippa känna mig be-
gränsad av dem, säger Rebecca.

Rebecca Hagfall har studerat på in-
genjörsutbildningen Kemiteknik vid Kung-
liga Tekniska Högskolan i Stockholm och 
senare kompletterat med mer anriknings-
inriktade kurser vid Luleå Tekniska Uni-

versitet. Rebecca har också varit delägare 
och drivit egen konsultfirma i tio år.

– Som egen företagare var det väl-
digt viktigt att vara kundorienterad, vilket 
det också är inom gruvindustrin. Under 
mina sex år med Boliden Mineral AB fick 
jag möjlighet att arbeta på flera platser 
och leda olika team, alla med sina unika 
styrkor och utmaningar, vilket har gett 
mig mycket träning i problemlösning 
med skilda förutsättningar. 

Text: Adam Ryberg, Bild & Kultur AB

Dalbyfyndigheten kan förlänga gruvans livslängd
För att fortsätta vara en hållbar och kon-
kurrenskraftig producent av zink, bly och 
koppar ansöker nu Zinkgruvan Mining 
om ändringstillstånd för att inkludera 
Dalbyfyndigheten i nuvarande miljötill-
stånd. Om tillståndet beviljas förlängs 
gruvans livslängd och brytning skulle 
kunna påbörjas inom några år. 

– Vi har precis genomfört samråd, säger 
miljöchef Charlotte Odenberger. Det är 
en viktig del i processen där privatper-
soner, organisationer och myndigheter 

kan lämna in synpunkter och komma med 
frågor. Dalbyfyndigheten är en fortsättning 
på den malmkropp som bryts redan idag, 
vilket möjliggör att ändringen kan hanteras 
som ett ändringstillstånd. Exakt hur mycket 
malm som fyndigheten innehåller är svårt 
att uppskatta, och i nuläget håller Zinkgru-
van Mining på att ta fram en brytningsplan 
för fyndigheten. 

– Vi vet att Dalbyfyndigheten är en 
viktig tillgång för företagets framtid, och 
vi jobbar på att ta fram en optimal bryt-
ningsplan, säger gruvchef Craig Griffiths.
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Rebecca Hagfall

Bor: I lägenhet i Askersund. Äger också 
en gård uppe i Norrland och en över-
nattningslägenhet i Stockholm.

Intressen: Jag tar gärna en tur på 
hästryggen om tillfälle ges. På vintern 
åker jag slalom och jag är nybörjare på 
golf, så kanske blir det en runda här på 
golfklubben framöver. 

Favoritresmål: Det finns ingenting 
som är bättre än en solig strand när det 
är kallt här i Sverige. Nu drömmer en 
väninna och jag om att åka till Kuba, men 
det får i så fall bli när pandemin är över.

Musik: Varierat! Jag gillar allt från 
Wagner till Queens of the Stone Age. 

Filmer: Svårt! Jag äger ingen tv, jag 
har inte Netflix och jag har inte besökt 
en bio på flera år. Men jag minns att jag 
tyckte att The Science of Sleep var bra.

Tre positiva egenskaper: Jag skulle 
säga att jag är nyfiken, målinriktad och 
har lätt för att bli engagerad. 

INGET HÖSTSTOPP I GRUVAN

Höstens planerade repstopp i gruvan 
har flyttats fram till 2022. Vid stoppet ska 
skipen bytas, men eftersom tillverkning-
en av den nya skipen blivit framflyttad 
fick även repstoppet flytta fram. 

Rebecca Hagfall och Henrik Fransson har ett gott samarbete.

Här byts inmatningstapp
till kvarnen.
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Nya vägar prövas i verket
Martin Brenner 
Sektionschef på Processavdelningen

”Viktigt att vi har en bra  
och jämn rytm”
Niklas Johansson 
Sektionschef på Underhåll under jord

GRUVAN & VERKET

Anrikningsverkets mått på hur verksamheten går är mängden malm respektive 
mängden metall som går in i verket och anrikas till slig. Hur mycket metall som landar 
i sligladan beror till stor del på vilka halter den ingående malmen har. Vissa metaller 
och ämnen är svåra att få bort i flotationen. Kobolt och järn kan ställa till det, och 
även zinkmalm som har mycket koppar i sig. Vissa områden i gruvan är mindre bra för 
verket, för vissa av de ämnen som följer med får företaget betala straffavgift för. Och 
för att processen ska funka optimalt är det viktigt att få till bästa möjliga mix av malm 
som går in i verket.

– Vi har hittills i år haft aningen lägre halter 
än budgeterat, och vårt utfall ligger något 
lägre än budget, säger Martin Brenner, 
sektionschef på processavdelningen. Nu 
är vår plan att hålla uppe tonnaget som vi 
kör in per timme och få till ett högt antal 
timmar som verket faktiskt körs. Vi vill ha 
så få stopp som möjligt, och att de stopp 
som sker är planerade. 

Genomsättningen i verket har hittills 
varit god i år, och under första kvartalet 
gick 334 000 ton zinkmalm och 24 000 
ton kopparmalm genom verket. Årsbud-
geten är en genomsättning på 1,2 miljo-
ner ton zink och 0,2 miljoner ton koppar. 

– Men vi har ett stort lager koppar på 
backen som vi inte har tagit itu med än. 
När vi kör koppar måste vi minska på zin-
ken, och då tappar vi viktig produktionstid 
på zink, fortsätter Martin. Det viktiga är att 
planera produktionen så att vi når målen 
på båda malmtyperna i slutet av året.

Mycket malm genom verket och gär-
na höga halter, alltså. Men det finns ock-
så nya vägar att pröva. Just nu pågår 
några intressanta utvecklingsprojekt 
som syftar till att optimera processen på 
olika sätt.

Selektiv flotation
Processavdelningen har ett projekt igång 
som handlar om selektiv flotation. Flota-
tionen i sig innebär att skilja ut de olika 
metallerna med hjälp av kemiska reagen-
ser i en bubblande slurry av mald malm, 
vatten och luftbubblor. 

– Nu utvärderar vi ett helt nytt flödessche-
ma för verket, som ska höja kvaliteten på 
den färdiga sligen. 

Redan 2018 påbörjades en lång labb- 
undersökning som blev klar under 2020. 

– Våra labbförsök visar att det fak-
tiskt funkar, säger Martin Brenner. Vi gör 
nu en pilotundersökning med små celler 
och med den utrusning som vi redan har.
En preliminär investeringskalkyl är gjord, 
men många steg återstår och ännu är 
inga formella beslut fattade. 
Innan det är läge att koppla 
om hela verket måste nya re-
agenser utvärderas, verkets 
befintliga utrustning invente-
ras och man behöver ta koll 
på vad vilken utrustning man 
skulle behöva komplettera med. 

Miljöförbättrande åtgärder
Just nu pågår också vattenprojekt som 
drivs av Paul Kruger på miljöavdelningen 
i tätt samarbete med processavdelningen 
i verket och personalen på Enemossen. 
Målet för projektet är två viktiga miljöför-
bättringar: dels att skapa lägre metall-
halter i utsläppsvattnet, dels att få ner 
mängden sulfater i vattnet. 

– Sedan några år tillbaka har vi job-
bat för att öka andelen vatten som går 
tillbaka till verket från Klarningssjön, så 
att vi minskar intaget av nytt vatten från 
Trysjön, förklarar Martin Brenner. Det har 
gett positiva resultat och vi har minskat 
förbrukningen av färskvatten med 75 pro-

cent sedan 2018. För att minska metaller 
är ett test på gång att dosera lut till avfal-
let vilket har effekten att fälla ut dem så 
att de hålls kvar på Enemossen och inte 
går vidare ut i Ekershyttebäcken. 

Sulfater uppkommer från två olika 
källor, dels av reagensen bisulfit, dels på 
grund av användningen av svavelsyra i 
processen. Det man nu testar är möjlig-
heten att ersätta svavelsyran med koldi-
oxidgas. Gasen blandas ner i slurryn och 
sänker pH-värdet precis som svavelsy-
ran, men utan att tillföra sulfater.

– Vi testar koldioxid i några månader, 
för vi vill utvärdera om det ger några ne-
gativa effekter, säger Martin. Just gasen 
förväntas inte ge något bättre produk-
tionsresultat utan samma, men det ger 
en miljövinst att slippa svavelsyran. 

Riskerna vid användning av svavelsy-
ra elimineras med koldi-
oxidgas, men den skulle 
också kunna bli farlig om 
den läcker ut i ett slutet 
utrymme. Därför har de-
taljerade riskanalyser ut-
förts och bland annat har 

kolidoxidmätare installerats i verket inför 
testet. Som alltid läggs stort fokus på sä-
kerhetsfrågorna. 

Riskerna vid användning av svavelsy-
ra elimineras med koldioxidgas, men den 
skulle också kunna bli farlig om den läck-
er ut i ett slutet utrymme. Om projektet 
går igenom behöver man därför installe-
ra nya koldioxidmätare i verket. 

Text: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB

– I stort sett har gruvan följt plan under årets första fyra månader, säger Niklas 
Johansson sektionschef för underhåll under jord. Mängden uppfordrad malm följer 
planen, men halterna har legat lite lägre än önskat. Det kommer vi ta igen under res-
ten av året. 

Sedan årsskiftet jobbar gruvan för att nå 
en pallbrytningsrytm där man varje vecka 
skjuter två pallar. Detta är för att skapa ett 
så jämnt och bra flöde som möjligt för alla 
efterföljande moment som ska genomför-
as innan malmen når lagret ovan jord. 

Ett liknande arbete görs på Ortpro-
duktionen, som har som ambition att 
skjuta sju salvor per vecka. Även här är 
ambitionen att underlätta för hela ked-
jan: ort, lastning och betongsprutning. En 
positiv effekt är att man därmed fått en 
mindre stressad arbetsmiljö.

– Just nu håller vi på att rekrytera 
en förstärkningsansvarig med övergri-
pande ansvar för att hålla en bra kvalitet 
på bergförstärkningen. I förlängningen 
kommer det att bidra till en ännu säkrare 
arbetsplats för våra anställda, fortsätter 
Niklas. 

Gruvan planerar nu också en berg-
mekanikutbildning för alla ortdrivare. Det 
här är ytterligare ett sätt att höja kunska-
pen och medvetenheten angående berg-
förstärkning. Utbildningen kommer ge-
nomföras under hösten.

– I början av året påbörjade vi auto-
mationsborrning för att skapa en bättre 
arbetsmiljö för borrarna. Testerna ser lo-
vande ut och LTE-nätet byggs nu ut steg-
vis i gruvan. Vi kommer att kunna använ-
da automationstekniken på fler platser, 
allt efter som månaderna löper på under 
detta år. Vi kör också en del med last-
ning via automation. Där ligger vi just nu 

lite efter mot målen för 2021, men vi ser 
att vi har kapacitet att komma ikapp un-
der hösten.

Underhåll under utveckling
– På underhåll jobbar vi nu tillsammans 
med konsulter för att sätta upp en plan för 
att utveckla vårt underhåll av maskiner 
och våra fasta anläggningar under jord, 
och även sättet vi utför förebyggande 
underhåll på.

Pandemin har påverkat planeringen 
hos underhåll. I början av året planerade 
sektionen för ett höststopp med byte av 
skipen som transporterar upp malmen ur 
gruvan. 

– På grund av pandemin har vi inte 
lyckats få någon tillverkare att tillver-
ka en ny skip som är klar i år, utan detta 
jobb får flyttas fram till 2022. Så vi kom-
mer som det ser ut idag att inte ha något 
längre stopp på vår uppfordringsanlägg-
ning under året, säger Niklas Johansson.

Under vecka 24 kommer Underhåll 
att byta linor till hisskorgen på person-
transporthiss P1. Detta medför att P1- 
hissen inte kommer att vara tillgänglig 
för persontrafik under en vecka i mitten 
av juni.

 Text: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB

"Det har gett positiva resultat 
och vi har minskat förbruk-
ningen av färskvatten med  

75 procent sedan 2018."



Run of Mine 2021
Efter att ha behövt ställa in Zinkgruvan Run of Mine 
2020 så blickar vi framåt med tillförsikt och har 
därför bokat in den 11 september 2021 för nästa upp-
laga av Sveriges gruvligaste löpevent Zinkgruvan 
Run of Mine. 

Läs mer och anmäl dig på www.zinkgruvanmining.com/runofmine

Lakeside Pride
Vecka 42 går i toleransens, mångfaldens och 
öppenhetens färger. 

Det här är frågor som är viktiga för både samhäl-
let och oss på Zinkgruvan Mining. Det är viktigt 
att alla, oavsett kön, religion, sexualitet och 
etnicitet känner sig välkomna hos Zinkgruvan 
Mining.  Vi arrangerar veckan tillsammans med 
Askersunds kommun.

Läs mer på www.visitaskersund.se 

Sveriges lägsta 
skogräns? 
Under år 2020 invigdes den nya servicenivån på 
1140. Utöver flera arbetsmiljöförbättringar så som 
ny dagsljuslik belysning, en ny tvätthall och en for-
donstvätt, kan vi nu stoltsera med Sveriges kanske 
lägsta skogräns. 

Skrift om den katolska  
kyrkogården i Åmmeberg
I Sverige finns två katolska kyrkogår-
dar, och en av dem ligger i Åmme-
berg. Under 1800-talet startade det 
belgiska företaget Vieille Montagne 
verksamheten i Zinkgruvan. En stor 
del av personalen som kom hit med 
bolaget var katoliker. Många slog 
sig ner och levde sina liv här. Före-
taget byggde en katolsk kyrkogård 
på Kolarängsudden där de sedan 
kunde begravas. Den första perso-
nen begravdes under 1860-talet, och 

den sista personen att begravas på 
den katolska kyrkogården blev Artur 
Lorentz, som begravdes 1940. 

Åmmebergs Bygdeförening hål-
ler just nu på att ta fram en skrift om 
kyrkogården, som berättar både om 
kyrkogården och personerna som är 
begravda där. För att kunna produ-
cera skriften har bygdeföreningen 
fått stöd av både Zinkgruvan Mining 
och den katolska kyrkan i Sverige. 

Knalla utökar & skyltar om
I Knalla Gruva tar guiderna sikte mot en tid på andra sidan pandemin och restrik-
tioner. I år öppnar de upp Krosshuset för besökare och dessutom ska alla skyltar 
i och omkring museet ersättas med nya skyltar som är bättre rustade för att stå 
emot väder och vind.

Läs mer på www.knallagruva.se 


