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Sedan några år tillbaka pågår planeringen för vår framtida brytning av malmen i 
området Dalby. Vi har bland annat drivit en ort på 1100 meter fram till fyndighe-
ten. Nu har vi fått grönt ljus från koncernledningen att fortsätta, vilket innebär att 
Dalby-projektet fortsätter med de förberedelser och investeringar som behövs. 
Vi kommer bland annat att driva en 3 kilometer lång ramp mot malmkroppen 
från nivå 800. Koncernledningen tror på vår verksamhet, och nu kan vi gå vidare i 
satsningen för framtiden vilket är mycket glädjande! 

Dalbymalmen är en förlängning av den befintliga gruvan. Den ligger på 
stort djup på mellan 750 och 1800 meters djup. Första pallen är planerad till 
2025, i den del av Dalbymalmen som ingår i vårt nuvarande miljötillstånd. En 
stor del av malmkroppen ligger utanför befintliga tillståndet, och vi väntar nu 
på besked på vår ansökan om att inkludera även den delen i vårt befintliga 
miljötillstånd. 

Just nu har vi flera viktiga utvecklingsprojekt igång som ska hjälp oss att få 
en mer stabil och förbättrad planering som vi kan följa upp på ett helt annat 
sätt än idag. Projektet ZUV är en satsning på förbättrad planering av vårt un-
derhåll. I projektet ZIPP ser vi över gruvans processer och arbetssätt för att få 
till en mer stabil planering. Det är ett långsiktigt arbete som är viktigt för 
att vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga. 

Under hösten har vi haft sju Zero Harm-dagar på Sjöängen. Vi har 
jobbat med frågorna om hur vi bemöter varandra på arbetsplatsen. 
Det här är viktiga frågor som vi tar med oss in i 2022. Men innan vi 
går in i ett nytt år vill jag passa på tillfället att tacka er alla för ett 
bra år 2021. Vi har kämpat under speciella förutsättningar under 
pandemin, och jag vill tacka er för ett viktigt och gott arbete. 

Jag vill också önska er  God Jul och Gott Nytt År! 

Förberedelserna för fortsatt  
brytning mot Dalby fortsätter 
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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

Magnus Svallin.

Den nya genomfarten – 
ett riktigt säkerhetslyft
Tidigt på morgonen 22 oktober utfördes sprängning-
en som gav genomslag mellan ramp 17 och 22 på nivå 
1300. Den nya genomfarten underlättar transporter 
och förbättrar säkerheten för de anställda. 

– Nu smäller det!
Arbetsledaren Andreas Adolfsson har förstås järn-

koll. Exakt 06.00 hörs ett dovt smattrande och det 
börjar skallra i ett ventilationslock och en fönsterru-
ta i matsalen 1140 meter under jord. Det är det enda 
som märks från sprängningen som skett 160 meter 
längre ner. 

Även om sprängningar är en del av det dagliga 
arbetet är denna unik. Det var de sista fem meterna 
med gråberg som sprängdes bort och skapade en 
550 meter lång genomfart, en ort, mellan ramperna 
17 och 22.

Vid stenhögen som bildats står ortdrivaren 
Magnus Svallin och laddarna Johan Garp och Sebas-
tian Pettersson och tar in resultatet. Längst upp syns 
ljuset från en lastmaskin som fraktar bort gråberget 
på andra sidan. 

– Det gick över förväntan, säger Magnus Svallin 
som dagen innan gjorde den sista borrningen. ”En 
helt vanlig, odramatisk borrning”, menar han.

Helt odramatiskt har arbetet dock inte varit. Vis-
sa partier har varit dåliga och skiftlaget har fått jobba 
runt problemen genom att borra kortare salvor och 
förstärka där det behövts. 

De menar att arbetet med genomslag inte skiljer 
sig märkbart från det dagliga arbetet, men det är för-
stås ändå något speciellt med att göra ett genom-
slag. Det finns sedan tidigare två i Zinkgruvan, men 
det var ganska länge sedan en gjordes.

– Det har varit roligt att göra, se att det fungerade och 
jag är nöjd med hur det blev, säger Johan.

Han och kollegan Sebastian gjorde sin insats da-
gen innan. De tändsatte salvorna och fyllde hålen 
med sprängmedel. Ungefär 80 laddningar som samt-
liga exploderade under sex sekunder, vilket var det 
dova smattrande som hördes klockan 06.00. 

Hela skiftlaget har varit inblandade i jobbet och 
även om borrarna och laddarna gjorde den sista de-
len, är de noga med att berömma utsättaren Andreas 
Johansson.

– Det är utsättarna som mäter gruvan, ritar kartor 
och gör beräkningarna. Här träffade vi perfekt och de 
har gett oss ett bra underlag, menar Johan.

Underlaget har gjort att arbetet har kunnat ge-
nomföras på ett säkert vis, och det är delvis för säker-
hetens skull som genomfarten har gjorts.

– Det bästa är att vi fått en ny utrymningsväg. Ti-
digare var rampen envägs, säger Johan. Men den nya 
orten, genomfartsvägen, kommer också att underlät-
ta transporter.

– Tidigare fick man åka tio varv upp och sedan tio 
varv ner för att komma till ungefär samma plats. Nu 
kommer det att gå lättare, säger Magnus.

Hela arbetslaget är överens om att det är bra att 
säkerheten prioriteras.

– Det är ett säkerhetslyft för Zinkgruvan Mining. 
Genomfarten kommer göra nytta i vardagen, och om 
det händer något är det alltid bra med flera utrym-
ningsvägar, säger Johan. 

Text & foto: Anders Jakobson, Clearberry AB

Johan Garp.
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Väggruppen: Smarta samspel & nytänk 
Gruvans väggrupp har inlett det ena utvecklingsar-
betet efter det andra, vilket resulterat i både tid- och 
kostnadsbesparingar. Zinktrycket har hängt med 
väggruppen för att se hur de jobbar.

Väggruppens främsta uppgift är att se till att trafiken i 
gruvan kan rulla på, hela tiden. Åtta personer, varav två 
på nattskift och sex fördelade på tre dagskift, sköter 
om och servar gruvans vägnät. Det rör sig om drygt 30 
mil farbar väg. 

Väggruppens arbetsdag börjar vid ”Grytet” på 
800-metersnivån. Det är basen, där man går igenom 
arbetsordrar och planerar dagen. Under skiftets gång 
trillar det löpande in jobb, och för skiftlaget gäller det 
att prioritera och välja de jobb som är mest akuta. 
Vid Grytet finns också verktygen och här står de olika 
maskinerna parkerade som gruppen använder för att 
serva och hålla vägarna farbara under jord.

Arbetsledaren Cecilia Fransson visar lastmaskinen 
som fått en ny, fjädrande spegel, vilket är ett resultat 
av samarbetet mellan Stefan Eriksson i väggruppen 
och Peter Sjöberg på Mek 800. 

– Det är ett vanligt problem att man kör sönder 
sidospegeln när man hyvlar vägar under jord, säger 

Stefan Eriksson som har över tjugo års erfarenhet av 
jobb i gruvan. En bergvägg har liksom inga raka och 
släta ytor att köra efter. Ofta är det trångt och det be-
hövs inte mycket till touch för att sidospegeln ska gå 
sönder.

Inne på mekverkstan på 800 möter Peter Sjögren 
upp. Peter har jobbat på Zinkgruvan Mining i fem år, 
och innan dess har han bland annat utvecklat maski-
ner och produktionsutrustning på Väderstaverken.

– Det här med speglarna är ett riktigt bra exempel 
på hur man uppmärksammat ett problem och sedan 
löser det tillsammans, säger Peter. 

Resultatet är att ett stumt spegelfäste ersatts med ett 
vridet maskinelement som är återfjädrande. Det inne-
bär att sidospegeln går tillbaka till sitt ursprungsläge 
om man råkar köra emot något.

– Det är inget revolutionerande, vi har sett det på 
andra maskiner. Men nu får vi speglarna precis som vi 
vill ha dem, säger Stefan.

Vinsten är förstås en kostnadsbesparing. Var-
je gång en spegel inte körs sönder sparar man 
6000 kronor. Dessutom slipper Mek göra en insats, 
och maskinen kan jobba på. Nu kommer en utom-
stående firma att tillverka 20 nya speglar utifrån 
Peter och Stefans prototyp. 

– Peter har underlättat många saker för oss, fort-
sätter Cecilia. Förutom speglarna har han till exempel 
förbättrat våra vägbalkar och mätt upp och satt en 
standard för alla hydraulslangar vi använder. 

– En sak som är viktig är att de som använder ma-
skinerna får tala om vad det är som behövs, de vet 
bäst, avslutar Peter. Samarbetet har funkat jättebra 
och jag har fått avsätta tid för att arbeta med det här.

Dränhål och pumpgropar 
Ulrika Lindblad i väggruppen berättar om ytterligare 
förbättringar som växt fram i samarbete med andra 
avdelningar. Ett exempel är hur gruppen nu jobbar 
ihop med gruvplanering, utsättare och produktion 
angående dräneringshål, eller dränhål som de heter till 
vardags. 

Dränhål borras mellan skivor för att leda bort 
vattnet från vägarna. Hål för avrinning är mer kost-
nadseffektivt än att låta pumpar göra jobbet. Och 
torrare vägar kräver mindre underhåll och håller ma-
skinerna hela.

–  Vatten är helt enkelt vår värsta fiende för vägens 
hållbarhet och därmed säkerhet, säger Cecilia.

– Förut planerades aldrig dränhålen in, de borrades lite 
huller om buller i mån av tid och vi fick inte vara med i 
själva processen, säger Ulrika som är den i väggruppen 
som ansvarar för gruvans dränhål. 

Idag finns det en standard-layout för hur en ny 
skiva ska se ut. I layouten ska numera ett dränhål fin-
nas inplanerat, vilket är ett steg i rätt riktning. 

Albin Blom sitter ovan jord och delar en CAD- 
ritning på skärmen med Cecilia och Ulrika som sitter 
på 800. De diskuterar var och när dränhålen kan bor-
ras.

– Det är mycket bra att vi har det här regelbund-
na samarbetet med Cecilia och Ulrika eftersom de 
har full koll på hur hålen bäst kan placeras för att ge 
största effekt, säger Albin.

Även för pumpgroparna har man genom samar-
bete fått till en standard som bland annat omfattar 
gropens bredd, djup, höjd och placering.

– Jag är stolt över att få till den här standarden 
som verkligen underlättar vår arbete. Det har tagit tid 
men är värt det, säger Ulrika.

Ytterligare ett utvecklingsarbete som just nu 
pågår är ett fälttest för slamsugning av pumpgro-
par tillsammans med Voav. Testet ska avgöra om det 
kan vara mer tids- och kostnadseffektivt att tömma 
pumpgroparna med hjälp av en slambil i stället för 
att gräva ur dem var tredje vecka. Idag krävs två per-
soner med lastare och grävare för att lösa uppgiften. 
Fälttestet genomförs med slambilen vid en pump-
grop på 650. På 20 minuter är det klart. Lovande.

Text & foto: Camilla Törnquist

Från vänster: Cecilia Fransson, Anton Strömberg,  
Ulrika Lindblad, Stefan Eriksson och Erika Granberg.

Peter Sjögren och Stefan Eriksson (på trappstegen) har testat två olika prototyper av fjädrande sidospegel innan man hittade den rätta 
lösningen. Till exempel testade man olika hårdheter på fjädrar. Utvecklingsarbetet från idé till prototyp i test och en fungerande sidospegel 
har tagit cirka ett halvår. 

Väggruppen 
sköter...
•  Dammbekämpning
•  Halkbekämpning
•  Dagligt vägunderhåll
•  Hyvling av huvudramper
•  Sulrensning
•  Dikning och vägunder-

håll inne på skivor
•  Dräneringshål och  

vattenundanhållning 
inne på skivor

Överst: En ny metod för 
att tömma pumpgropar 
testas på 650.

Ovan: Ulrika Lindblad är 
den i väggruppen som 
ansvarar för gruvans 
dränhål.

Arbetsledare Cecilia Fransson och Ulrika Lindblad i väggruppen. 
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– I början tyckte jag ”Fy vad hemskt!”, säger Carina Gustafs-
son. Ett möte handlar ju också om gemenskap och att 
man får snacka lite med varandra. Som vid våra tisdags-
möten på 800, då kunde man alltid haffa någon efter 
mötet och kolla av några saker till.

– På Teams blev det snabbt så att man bad nå-
gon att ”hänga kvar” lite efter mötet, men det var så 
många som behövde hänga kvar, så det blev ingen 
ordning på det. Då blev följden att man gick ur mötet 
och släppte det man hade behövt checka, fortsätter 
Andreas.

Men sen började det rulla på. Nya vanor satte sig, 
tid sparades och en lite oväntad frihet infann sig:

– Jag behövde till exempel ta ledigt för att ordna 
med något en dag, berättar Johannes. Mitt i dagen 
låg ett möte klockan 13.00. Tidigare hade jag aldrig 
kunnat ta ledigt en sådan dag, men nu kunde jag via 
mobilen medverka just den timmen. Jag måste inte 
alltid vara på plats.

En viss Zinkgruvan-etikett har vuxit fram när det 
gäller bruket av kameran:

– Den slår vi av, säger alla tre samtidigt. I alla fall 
på interna möten. Vi vet ju hur vi ser ut! 

– En bra sak är att när Johannes sitter upptagen i 
ett långt möte och jag måste ha besked om något, då 
kan jag nå honom om han är i Teams, säger Carina. 
Han kan stänga av sin mötesmikrofon, snabbt svara 
mig, och så kommer jag vidare. 

– En sak jag gillar med Teams är att det är så lätt att 
dela och visa ett dokument, fortsätter Johannes. Därför 
ringer jag gärna via Teams.

En lärdom är att vissa möten funkar bra på Teams 
andra inte. Så när restriktionerna lättar kommer vissa 
möten fortsätta på Teams och medan andra möten 
blir fysiska igen. En sak är alla tre överens om: tisdags-
mötet på 800 är bättre utan Teams. Avstämningsmö-
tet klockan 7 varje morgon, däremot, det kör Carina 
gärna på skärmen numera:

–  I vanliga fall hade mötet tagit 1,5 timme med ti-
den det tar att köra upp från min arbetsplats på 1140 till 
800 och tillbaka igen. Nu tar det en kvart! Så även om 
det inte är särskilt socialt är det bra. Jag får väl krypa till 
korset i den här frågan, säger hon och skrattar. 

Och även om Johannes är positivt inställd till 
Teams så finns det gränser:

– När någon ser i min kalender att jag har ett 
möte mellan 9 och 10, då är det lätt att den personen 
bokar nästa möte mellan 10 och 11. Under första mö-
tet hinner telefonen ringa tre gånger. Man behöver 
tid mellan mötena att reda upp saker, men det finns 
trix för det. Man får boka tid med sig själv!

Mötet avslutas, kaffemuggarna plockas ihop och 
de gula jackorna kommer på igen. Det är trevligt att 
ses. Det kommer man inte ifrån.

Text & foto: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB

Andreas Bergström, 
under pandemin var 
han t.f. arbetsledare för 
pallproduktion, men har 
nu återgått till att köra 
cabletec.

Carina Gustafsson, ar-
betsledare ortdrivning

Fyrkantiga ögon eller smart arbetssätt?
Många har upplevt fördelarna med Teams – att slippa trans-

portera sig ned och upp ur gruvan eller slippa åka långväga för 
att vara med på ett möte. Men samtidigt har många saknat den 
mänskliga kontakten och de kreativa diskussioner som ofta 
uppstår människor emellan. Vi kollar med några av våra chefer 
vad de tycker.

Johannes Speziali, sektionschef tillredning.

Både Zinkgruvan Minings vd Staffan Sandström och 
Askersunds kommunchef Marie Hillman pridetalade.

Hej alla! 
Roligt att se så många på plats här i Askersund. Zinkgruvan Mining kan och vill 
bidra till den nödvändiga klimatomställningen i Sverige och i resten av värl-
den. Vi producerar zink, bly och koppar på ett hållbart och klimatsmart sätt.

Metaller är en förutsättning för att utveckla och bygga upp de teknolo-
gier som behövs för att minska behovet av fossila bränslen, som exempel-
vis vindkraftverk, solceller, elbilar, batterier och så vidare.

Zinkgruvan Mining kan och vill också bidra till att öka och stärka 
mångfalden i lokalsamhället. Vi arbetar aktivt för att ha öppna och tole-
ranta arbetsplatser. Vi ser det som en styrka att ha medarbetare med olika 
erfarenheter och perspektiv och behandlar alla lika oavsett hudfärg, religi-
onstillhörighet, etnicitet, sexuell läggning och funktionsnedsättning. På så 
sätt får vi tillgång till de bästa och mest lämpade medarbetarna, vi exklu-
derar ingen.

Vi är övertygade om att mångfald skapar bättre företag och bättre 
samhällen. Respekt är en av våra värderingar på företaget.

För mig handlar Lakeside Pride i Askersund om just respekt för mänsk-
liga rättigheter och mångfald. Därför är Lakeside Pride inte vilken festival 
som helst. Det är en fest men också en manifestation för mänskliga rättig-
heter och mångfald. Det är allvar och fest på en och samma gång. Det är 
en påminnelse om alla positiva framsteg som har gjorts, men även om allt 
som finns kvar att göra. Och det ansvaret vilar på oss alla – tillsammans. Det 
är därför Zinkgruvan Mining tillsammans med Askersunds kommun arrang-
erar Lakeside Pride Askersund för fjärde året i rad.

Jag vill också passa på att tacka kommunen för god samverkan. Vi sam-
arbetar på många sätt och det är något vi på Zinkgruvan Mining uppskattar.

Jag villockså tacka alla som har tagit sig hit till Torgparken denna lördag 
i oktober. 

Happy Pride!

Staffan Sandströms tal från familjedagen under Lakeside Pride

Linnea Lechner, VE
– Jag tycker det är viktigt 
att företag engagerar sig 
och står upp för mänsk-
liga rättigheter genom 
att delta i sådana 
evenemang. Framförallt 
eftersom det fortfarande 
förekommer diskrimine-

ring mot HBTQ-personer i samhället.

Algot Andersson, DC
– Det är bra att Zink-
gruvan är med som en 
förebild i Askersunds 
kommun. Det behövs i 
dagens samhälle.

Vad tycker du om att Zink-
gruvan Mining är med och 

arrangerar Lakeside Pride?

Under vecka 42 arrangerades Lakeside Pride i Askersund. Zinkgruvan Mining har 
valt att vara medarrangör till festivalen för att bidra till ett öppet och tolerant klimat 
i kommunen. Vi är med för att skapa ett attraktivt närsamhälle och ett attraktivt 
Zinkgruvan Mining där alla ges likvärdiga möjligheter oavsett kön, ålder, religion, 
nationell eller etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Ett 
modernt företag ser styrkan i mångfald.

Lakeside Pride 2021

”

”



Patrik Appelgren,  
snickare på Gruvbygg
– Jag är fortfarande för-
siktig. Det är lite tidigt att 
tycka att allt ska vara som 
vanligt. På min avdelning 
har vi fortsatt att tvätta 
händerna ofta och sprita av bilen mellan 
skiftbyten, till exempel. Hemma har vi en 
liten på fyra månader, och då försöker man 
vara extra försiktig.

Josefin Thell, Lastbils- 
förare på Dahlqvists
– Jag anställdes under 
pandemin, så jag vet inte 
hur det var innan. Jag tyck-
er det har funkat bra med 
restriktionerna och jag är 
inte så orolig nu heller när de har hävts.

Mats Andersson,  
elektriker under jord
– Jag försöker fortfaran-
de vara försiktig. Jag tar 
med lärdomarna vi fått 
om att hålla distans. På 
jobbet håller vi distans så 
mycket som går, men det 
är inte alltid lätt när man sitter fyra i en bil!

Julia Andersson,  
Produktionsmedia
– För min egen del har det 
inte förändrat så mycket. 
Visst, man träffar lite mer 
folk nu i jobbet, i hissarna 
till exempel. Men jag är 
lite folkskygg än! Jag åker till Marieberg, men 
jag håller avstånd. Har än så länge hållit mig 
frisk, och jag har haft tur för min kille blev 
sjuk och jag blev inte smittad.

Jari Fallgren, Process- 
ledare på Driftcentralen
– Jag tycker inte man ska 
ropa hej än! Jag aktar mig 
fortfarande. Inne på drift-
centralen möter jag mest 
samma personer hela 
tiden. Vi är noggranna och spritar oss. Som 
astmatiker är jag i riskgrupp. När jag är och 
handlar åker munskyddet ofta på fortfaran-
de. Man kan ju både smitta och smittas, även 
om man är vaccinerad. 

FRÅGAN:
När covid-restriktionerna 
lättade efter sommaren 
frågade vi några 
medarbetare hur de 
upplevde läget.

Text: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB

Prospektering  
– en investering i framtiden

Prospektering innebär sökande efter utvecklingsbara mineralfyndigheter. Därför är prospektering nöd-
vändig för att garantera tillgången av metaller för lång tid framöver. Och tillgång till metall är avgörande för 
klimatomställningen. Metaller behövs bland annat till gröna batterier, vindkraftverk och annat som behövs 
för att vi ska klara av att ställa om till en hållbar värld.  

Med de kända mineraltillgångarna, och 
enligt gällande verksamhetstillstånd från 
Bergsstaten, har verksamheten i Zinkgruvan 
idag en beräknad livslängd på ytterligare 
10 år. Livslängden uppdateras dock årligen 
med stöd av ny information som samlats in 
och utvärderats. Kontinuerlig prospektering 
är därför en förutsättning för Zinkgruvan 
Minings verksamhet även i framtiden.   

Vår prospektering är primärt fokuse-
rad på gruvnära prospektering, det vill säga 

att hitta förlängningar av de malmkroppar 
som redan bryts i Zinkgruvan idag. Att få 
ut så mycket som möjligt ur befintliga fyn-
digheter är viktigt både ur ett ekonomiskt 
perspektiv och ur hållbarhetssynvinkel. Den 
gruvnära prospekteringen görs framför allt 
under jord, men även i mer begränsat om-
fång ovan jord i områdena Flaxen, Dalby, 
Orkaren och Hövdingamon i och runt Zink-
gruvan.  

Vi bedriver även undersökningar i tre områ-
den som ligger en bit bort från Zinkgruvan; 
Hjortronmossen, Friggeberget samt Höksjön. 

Undersökningarna kan göras på många 
olika sätt där målet är att samla information 
genom att undersöka berggrunden. I prak-
tiken handlar det om fältstudier, geofysis-
ka undersökningar, provtagning av jord och 
morän eller diamantborrning.

Text: Anders Fahlman

Borrkärnorna berättar om berget. Utifrån borrkärnorna kan geologerna skapa en mer detaljerad bild av hur malmen ligger i berget; 
var den börjar och slutar, om den avtar eller tilltar, böjer av eller kommer tillbaka. Tekniken att diamantborra har använts i Zinkgru-
van sedan 1889 och inledningsvis diamantborrade man för hand.   

Från och med 1 november är Peter Rockandel ny koncernchef för Lundin Mining. 

Bilden är från när Peter Rockandel (mitten) 
besökte Zinkgruvan Mining tidigare i 
höstas. 

Då träffade han bland annat våra fackliga 
representanter och ledningsgruppen. Han 
har tidigare arbetet  inom koncernen som 

vice vd och ansvarig för affärsutveckling och 
investerrelationer.
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Nog är det så att vi jobbar bättre när vi mår 
bra på jobbet; när vi känner oss trygga, 
sedda och vet att vi gör ett bra jobb. Det är 
en skön känsla. Men ibland kan man känna 
sig utsatt och ifrågasatt. Kanske orkar man 
inte med att uppskatta kollegornas tillrop. 
Eller kanske känner man sig lite utanför 
gemenskapen.

Det här uppslaget handlar om hur vi är mot 
varandra på jobbet: hur vi snackar med 
varandra, delar information, hur vi skojar och 
ger beröm. En jargong är det gemensamma 
språket på en arbetsplats, i en arbetsgrupp 
eller kanske hemma i familjen. En positiv jar-
gong är lite av motorn i umgänget i en grupp. 
Men ibland kan det gå för långt.

Niklas Karlsson: När man lär känna 
varandra, då vet man.
Niklas Karlsson har sitt kontor i barackerna 
intill anrikningsverket. Han anställdes 2019 
och har till uppgift att planera och samordna 
elektrikernas arbete ovan jord.

– Det handlar om personkemi, säger 
Niklas. Någon som är tystlåten och inte gör 
så mycket väsen av sig skojar man inte med 
på samma sätt som med den som gillar att 
skämta och ger igen. Man skämtar för att 
lätta upp stämningen och ha kul på jobbet. 
Många tycker ju jargong är något dåligt, 
men det behöver det inte vara.

Gruppen av elektriker ovan jord består 
av åtta personer, ett gäng där man känner 
varandra väl och vet hur alla funkar. 

– När man kommer som ny får man känna av 
alla lite, för när man inte känner varandra så 
skämtar man inte så mycket. Numera vet jag 
vad man kan skämta om, och vilka jag brukar 
skämta med. Jag tycker det är bra stämning. 
Jag har varit på andra arbetsplatser där det 
varit råare jargong.

Bland elektrikerna är det inte så vanligt 
med smeknamn:

– Nej, det var mer sånt på min förra ar-
betsplats. Då fick folk namn efter något de 
råkat göra eller säga. En kollega kunde inte 
uttala Wales så han fick heta ”Wellch”. Det 
satt i ett tag. Men det var bara kärlek, det 
var inte elakt.

– När någon tar illa upp så funkar inte 
jargongen. Det kan nog vara olika från 
grupp till grupp. Jag upplever inga problem 
här, och själv har jag hög tröskel för när jag 
tar illa vid mig, säger Niklas. 

Craig Griffiths: Men det finns alltid 
en gräns, när någon kan gå för långt, 
och var gränsen går är väldigt svårt att 
definiera!
– Alla kommunicerar med varandra på olika 
sätt. Och jag själv är olika i olika samman-
hang. Man anpassar sig. Småskojandet på 
arbetsplatsen missar jag mycket av, på grund 

av språket, säger Craig Griffiths som är bättre 
på engelska än svenska. 

– Dessutom är jag chef, fortsätter han, så 
jag hamnar automatiskt lite utanför grup-
pernas snack. Och det är svårt att skoja på 
ett annat språk. Om någon kommer in sent 
till ett möte, då kanske jag skojar och säger 
”Vad roligt att du kunde komma!”, men i ett 
sådant skämt finns en underton av allvar, för 
när någon kommer sent tappar alla tid.

Men språkförbistringen till trots känner 
sig Craig inte utanför:

ZERO HARM: OM MEDARBETARSKAP OCH JARGONG PÅ JOBBET

”Lite ska man väl tåla...? Eller?” 
Vem bestämmer vad som  
är kul på jobbet?

– Nej, jag tycker det är ett familjärt företag där 
man pratar med varandra på familjär nivå. 
Men det finns alltid en gräns, när någon kan 
gå för långt, och var gränsen går är väldigt 
svårt att definiera! Ytterst är det företagets 
ansvar att etablera tydliga gränser för vad 
som är OK, och vi har också lagar att följa, 
säger Craig. 

Till stöd för hur man vill ha det på ar-
betsplatsen finns företagets fyra ledord, 
men Craig menar att det också krävs en dis-
kussion där man gemensamt sätter gränser 
och pratar om olika situationer som uppstår. 

– Idag är det få som faktiskt säger ifrån, 
och det händer att folk slutar här utan att 
ha sagt vad som är fel. Och då kan ju de 
som tjafsar fortsätta i samma stil. Så ska vi 
inte ha det. 

Ylva Ståhl: Du behöver bli involverad 
i frågor som berör ditt arbete och din 
prestation.
Ylva Ståhl är geolog på gruvplaneringsavdel-
ningen och har jobbat i företaget i snart två 
år. När pandemin bröt ut förändrades ruti-
nerna snabbt och arbetsgrupper splittrades 
på distansarbete och mer enskilt arbete. 

– Kanske är det pandemin som har ska-
pat tydliga gränser mellan avdelningarna 
och förhindrat samspelet, säger Ylva. 

Ylva tycker det kommuniceras för lite 
avdelningarna emellan, och en tajtare kom-
munikation skulle göra att arbetet flyter på 
bättre.

– Jag tycker inte jargongen här är för tuff eller 
så, för mig handlar medarbetarskap om att 
känna sig involverad. Vårt arbete är beroende 
av vad de andra i kedjan gör. Om någon gör 
si, då påverkar det mig så. Om jag vet om det 
kan jag planera för det. Nu gör vi ofta det vi 
tror är det mest gynnsamma för helheten. 
Vi kunde ibland prioritera annorlunda om vi 
vetat mer. 

Ylvas förra arbetsplats var en nystartad 
järnmalmsgruva där alla fick jobba hårt för 
att utveckla en smart kommunikation ge-
nom företaget för att underlätta i alla pro-
cesser. 

– När man hittar kommunikationsvä-
garna på ett bra sätt och viktig information 
når fram, då får det effekten att man känner 
ett starkare och mer inkluderande medar-
betarskap. När vi säger ”Vi är Zinkgruvan”, 
då gäller det att skapa ett ”vi”. Men visst, jag 
är rätt ny på arbetsplatsen, och situationen 
har präglats av pandemin nästan sen jag 
började.

Ylva pekar på att det hos många finns 
en fin känsla runt företaget:

– När man kommer till jobbet på mor-
gonen kan man se någon plocka upp ett 
glasspapper och slänga det på rätt ställe. 
Det är ett tecken på att man bryr sig om sin 
arbetsplats och att det finns en stolthet. Jag 
har trevliga kollegor och trevligt på jobbet, 
men själva företagets självkänsla, och frå-
gor som gäller arbetsklimat och arbetsmiljö 
måste man jobba med konstant, säger Ylva. 

Frida Björlin: När det verkligen gäller 
så värnar vi om varandra.
Idag är Frida Björlin produktionssamordnare 
i verket. Hennes ansikte är välkänt för många 
eftersom hon tidigare dels varit företagets re-
ceptionist, dels jobbat på DC. Hon anställdes 
hösten 2006.

– Ja, det är precis 15 år sedan! Så var är 
tårtan!!? skojar Frida.

Som person är Frida en som gillar att 
skratta och driva lite med folk, och att ha ro-
ligt på jobbet.

– Ja, jag trivs med viss jargong, men alla 
har olika gränser och det gäller att vara ly-
hörd för det. Ingen ska behöva ta illa upp! 

Hon blir snabbt allvarlig och säger att 
man känner av om det gått för långt: 

– Då får man svälja sin stolthet och be 
om ursäkt. Och hellre en gång för mycket 
än en gång för lite, säger hon bestämt.

Det är också gruppens ansvar att hjäl-
pas åt att säga ifrån, menar hon:

– Ja, om man märker att någon tar illa 
upp av vad någon annan säger, då får man 
ibland rycka in. Kanske inte mitt i situatio-
nen, men lite efter. Ofta är det lätt att reda 
upp saker. Och visst, man klickar inte med 
alla, men det finns en stor omtanke om var-
andra på den här arbetsplatsen. När det 
verkligen gäller så värnar vi om varandra.

En del säger att det finns oskrivna regler 
runt jargong och bemötande, men där hål-
ler inte Frida med:

– Nej, varför ska de vara oskrivna? Det 
ska stå tydligt och klart. Och vi har ju policys 
för hur vi beter oss mot varandra. 

I företaget finns många med utländsk 
bakgrund, hur inkluderar man dem då?

– Jag tror de klarar sig bra! De som kom-
mer utifrån är nog beredda på att inte vara 
helt inkluderade i alla samtal. Men om vi 
själva vågar inkludera, då har man mycket 
kul att upptäcka när man börjar jämföra va-
nor och kulturer i olika länder. 

Hon nämner hur svenskar skriver mail:
– Andra tycker ibland att vi är hårdhuda-

de och okänsliga som alltid går rakt på sak i 
mailen, men vi är ju bara effektiva, säger Fri-
da och skrattar.

Text & foto:  
Maria Gunnarsson, Bild & Kultur ABNiklas Karlsson.

Craig Griffiths.

Ylva Ståhl.

Frida Björlin.
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När Zinktrycket knackar på för att intervjua Per 
Salåker sitter han i ett möte. ”Du är ju två minuter 
tidig”, säger han och skrattar. Och att Per är en 
upptagen person är lätt att förstå; han har nyligen 
tillträtt som produktionschef i Zinkgruvan och 
veckopendlar därför mellan Zinkgruvan och 
Hedemora, där familjen bor.

Innan Per Salåker började i Zinkgruvan arbetade han i 
tio år som arbetsledare på Boliden i Garpenberg. 

– Jag gick den långa vägen kan man väl säga, sä-
ger Per. När jag pluggade på Bergskolan sommarjob-
bade jag i Garpenberg och sedan fick jag fast anställ-
ning. Jag började med handbultning, gick vidare till 
tillredning och sedan fick jag skrota lite. Till slut tog 
jag chansen att sätta mig i en borrigg när en av ope-
ratörerna flyttade till Norge.

Under sina tio år som arbetsledare på Boliden 
var Per Salåker bland annat med om att genomföra 
det som sades vara den dittills största produktions-

ökningen i en underjordsgruva. Mellan 2011 och 2015 
skulle Garpenbergs produktion öka från 1,4 miljoner 
ton till 2,5 miljoner ton.

– Vi höll planen också, och det kanske är den 
största bedriften, säger Per och skrattar.

Per har bott och arbetat i Zinkgruvan sedan bör-
jan av september, och sedan dess stiftat bekantskap 
med både malmen i berget och personerna i företa-
get. 

– Malmen är komplicerad, men mina kollegor 
är lättare! De har varit väldigt välkomnande. Det är 
en bra gemenskap här och alla vill framåt, säger 
Per Salåker.

Som chef försöker Per vara coachande och upp-
muntrande.

– Jag vill att man ska våga prova! Jag vill att ar-
betsledarna ska våga ta beslut själva och känna att de 
har mandat att göra det också. Sedan hjälper jag så 
klart till i den mån jag kan. Det möte jag hade när du 
knackade på var med Thomas som är arbetsledare på 
palladdning. Han vill bygga om en borrigg. Genom att 
borra mindre hål hoppas han få ett bättre utfall. Och 
om han tror på det och kostnaden inte är alltför stor 
så säger jag ”Absolut, kör på!”, säger Per.

Per arbetar i Zinkgruvan fyra dagar i veckan, och 
hemifrån hästgården utanför Hedemora på fredagar. 

– När vi köpte gården var den bara ett hus egentli-
gen, berättar Per. Men sedan har vi köpt till mark och 
utvecklat hästgården själva. Eller, det är min sambo 
Lotta som driver hästgården, jag hjälper bara till. 

Förutom Per och Lotta består familjen av de tre 
pojkarna Uno (8 månader), Otto (3 år) och Henry (6 år). 
På helgerna åker familjen Salåker gärna ut och fiskar 
eller är ute i naturen. Det är lätt att tro att Per är en fri-
luftsmänniska, men det förnekar han bestämt: 

– Gården ligger ju i skogen, jag har inget val! Jag är 
mycket i naturen, och jag kan njuta av den, men jag ser 
mig inte som en friluftsmänniska, skrattar Per.

När intervjun avslutas möter Per upp Thomas 
igen, kanske är det dags att fatta beslut om den där 
borriggen…

Text & foto: Adam Ryberg, Bild & Kultur AB

3 FAVORITER
Musik? – Jag är en allätare. Om jag går på konsert är det nog snarare för kon-
sertupplevelsen än för särskild musik. 

Film? – Oj, det vettefan. Det finns så många, och det poppar upp hur många bra 
filmer som helst i huvudet. 

Resmål? – Svårt att säga. Jag gillar egentligen inte att åka till samma ställe flera 
gånger, men å andra sidan har vi åkt till Kroatien sju gånger nu. Men då har vi åkt 
till olika ställen varje gång. Vi brukar resa ihop med mina bröders familjer och 
våra föräldrar så vi kan bli upp till femton personer.

PER SALÅKERS FÖRSTA INTRYCK AV ZINKGRUVAN:

Komplicerad malm, 
lättare kollegor

Familjen Salåker uppe 
på Nipfjället i Dalarna.
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Några tankar från de fackliga  
organisationerna kring jargong  
och medarbetarskap 

F RÅGOR KRING GEMENSAMMA normer 
och spelregler för hur vi behandlar 
varandra på jobbet lyfts under höstens 

”Zero Harm-dagar” som arrangeras av 
företaget. Zinktrycket har också frågat vad 
företagets fackliga organisationer tänker 
runt dessa ämnen. Facken – IF-Metall, 
Unionen och Saco – menar att de alla 
stöder arbetet med Zero Harm, och 

alla är överens om att det är viktigt att 
jobba med hur vi beter oss mot var-

andra och hur vi hanterar företagets 
värdeord i praktiken. 

 
DE FACKLIGA FÖRETRÄ-
DARNA tycker sig se en ut-
veckling i samhället när det 
gäller nyfikenhet. De menar 
att det är i kölvattnet av de 
olika sociala kanalerna som 
det har skapats ett osunt 

intresse runt att ”känna till” 
och efterforska i detaljer om 

människors privatliv.   
 De menar att detta beteende 

i några fall har smugit sig in även 
på företaget och att det förekom-

mit fall där enskilda medarbetare har 
blivit uthängda av kollegor. Här menar 

facken att alla tillsammans behöver ta ett krafttag för 
att värna och respektera våra kollegors privatliv och 
integritet.  

ZINKGRUVAN MININGS VÄRDEORD är också nå-
got som facken vill slå ett slag för: säkerhet, respekt, 
integritet och förträfflighet. De tycker att alla ska fråga 
sig: Vad betyder de för mig? och Hur lever jag som 
anställd upp till dem? 

 En annan viktig fråga som facken vill lyfta är hur 
kunskap och företagskultur överförs från äldre till 
yngre. Här har alla en viktig uppgift i att hjälpa nya 
medarbetare att följa och förstå de regler och säker-
hetsrutiner som fanns.  

 
FACKEN MENAR OCKSÅ att alla ska hjälpas åt att bidra 
till en trivsam, respektfull och säker arbetsplats. Ett 
extra stort ansvar för beteende, regelefterföljelse och 
acceptans ligger, menar de, samtidigt på arbetsgivaren 
och dess representanter.  

 Och varför är det viktigt? Jo, facken menar att 
om man mer aktivt jobbar utifrån värdeorden kom-
mer våra arbetsplatser bli ännu säkrare och trivsam-
ma och det är även bra för produktionen. Och även 
om ett stort ansvar vilar på arbetsledningen, betonar 
facken att det är alla medarbetare som tillsammans 
utgör Zinkgruvan Mining. 

Text: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB

Ny varumärkesplattform
Den som möter Zinkgruvan Mining i något samman-
hang ska direkt förstå att det är just Zinkgruvan 
Mining man har att göra med. När någon håller en 
presentation, om man närmar sig företagets monter 
på en mässa, om man får ett brev i brevlådan eller om 
man ser en film på företagets sociala medier; då ska 
det tydligt framgå vem som är avsändaren. 

Men hur skapar man detta? Just nu pågår ett arbete 
med Zinkgruvans varumärkesplattform. Det hand-
lar om att strukturera och tydliggöra vad som är 
Zinkgruvan Mining. Camilla Törnquist på sektionen 
för kommunikation och samhällsansvar är en av dem 
som deltar i utvecklingsarbetet: 

– En varumärkesplattform innehåller riktlinjer 
för hur vi ska se ut och kommunicera, visuellt och ver-
balt. Rent praktiskt kommer det bli till god hjälp då en 
del av resultatet blir en rad lättanvända mallar som alla 
i företaget kan använda: mallar för powerpoint-pre-

sentationer, brevmallar och så vidare, förklarar Camilla. 
Mallarna ger en konsekvent och tydlig bild av vilka vi är, 
både internt och externt.

Zinkgruvan Minings profilfärger är sedan tidiga-
re rött, ljusgrått (för zink), mörkgrått (för bly) och yt-
terligare en färg som symboliserar koppar. Logoty-
pens stjärna har inte ändrats. Men den kommer nu få 
en komplettering i ett mönster baserat på stjärnan. 
Mönstret kommer dyka upp som en detalj i företa-
gets profilering, och det leder tanken till stjärnan för-
stås, men man kan också associera till en bergvägg.

Hela varumärkesplattformen vilar på företagets 
vision och värdegrund.

– Ett starkt och tydligt varumärke bygger vi till-
sammans. Därför är det viktigt att alla som represen-
terar Zinkgruvan Mining kommunicerar på samma 
sätt utifrån samma värden.
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Grafiskt dekorelement
Den grafiska dekoren kompletterar och stöttar logotypen. Grafiken utgörs av ett 
mönster av trianglar, med association både till en bergvägg och stjärnan i logotypen. 
Dekoren är flexibel och kan användas i olika skalor och färger. 

Transparens
Dekoren kan användas transparent över bilder, till exempel på annonser och sociala 
medieinlägg.

Beskärning
Mönstret kan beskäras efter trianglarnas form. Se exempel till höger.

Stjärnans former utgör  
grunden för dekormönstret.

Den grafiska dekoren i grundutförande. Med större  
mönster.

Zinkgrå dekor.Blygrå dekor. Vit dekor. Exempel med  
”beskuren” dekor.

Zinkgruvan Mining  |  Varumärkesplattform

19

PowerPoint-presentationer

Exempel på startsida

Exempel på undersida Exempel på undersida

Alla typer av grundmallar 
finns i den digitala mallen.

Exempel på kapitelsida Exempel på kapitelsida

Zinkgruvan Mining  |  Varumärkesplattform

22

Annonser

Exempel bannerformat, med och utan bild

Exempel halvsidor

Exempel på helsidor i olika utföranden

Zinkgruvan Mining  |  Varumärkesplattform

Det nya mönstret kan 
användas i både power-
point-presentationer och 
i annonser.
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GRUVAN & VERKET

PHIL HINGSTON, PROCESSINGENJÖR

En gratis lösning och en dyr
Sedan februari 2021 är Phil Hingston anställd som processingenjör i anrikningsverket. Phil 
är från Cornwall i sydvästra England, en trakt med fyratusen års gruvtradition. Han har en 
minst sagt internationell gruvkarriär.

2007 anställdes Phil Hingston vid en gruva 
i Moçambique. Ankomsten till flygplatsen 
blev dramatisk, då en landmina exploderade 
alldeles intill. Moçambique präglas av svi-
terna efter inbördeskriget, och bortglömda 
minor detonerar då och då. 

– Man väjde för två sorters potthål i väg-
arna: avlånga och runda. De avlånga hade 
regnet skapat, medan landminorna gjorde 
runda hål, berättar Phil.

Andra länder han jobbat i är Bulgarien, 
Makedonien och Marocko. Favoriten är Er-
itrea, där han jobbade vid en zink- och kop-
pargruva 2017–2019:

– Förmodligen mitt allra bästa jobb hit-
tills, säg inget till Rebecca och Martin, skojar 
han. Det var fantastiskt att få uppleva lan-
det med sin kultur, religionerna som levde 
sida vid sida, och ett språk med egna ljud 
och eget alfabet.

– En dag hittade vi en stor orm som 
hade somnat ovanpå en kvarn. Vi bad mil-
jöavdelningen komma och ta bort ormen. 
”Ormar är inte vår sak”, menade de. ”Det är 
de visst”, sa vi, ”ormen är del av miljön här 
och ni är miljöavdelningen, så ormen är er!”

Sedan februari både bor och jobbar 
Phil i Zinkgruvan, han spelar padel med 
kontors kompisarna och pluggar svenska. 
Kollegornas många dialekter gör inte språ-
kinlärningen enklare. Han har lärt sig att 

skillnaden på långa och korta vokaler är 
avgörande. ”Glas” är inte samma sak som 
”glass”.

Verket då?
I förra Zinktrycket rapporterade Martin 
Brenner att verket behöver hålla ett högt, 
jämnt tempo med så få stopp som möjligt för 
att klara årsbudgeten. Då fanns det också ett 
kopparlager som väntade på att få gå genom 
verket. Hur ligger vi till idag?

– Samma läge, säger Phil. Vi kör på så 
fort vi kan med zink/bly, och kopparhögen 
har växt till ett kopparberg.

När man kör koppar genom verket sjun-
ker kapaciteten för zink- och blykörning 
med en tredjedel. 

– Vi har också stött på utmaningar med 
den koppar vi har i lager, förklarar Phil. Mal-
men är ovanligt hård och halterna lite lägre 
än vanligt. Så nu när vi ändå behöver köra 
på för fullt med zink/bly, blir kopparkör-
ningen nedprioriterad.

”Skinny finger” och XRF
– Verket får problem när halterna i den 
ingående malmen svajar, förklarar Phil. Vissa 
åtgärder kan vi såklart sätta in i verket, men 
med bättre koll på vad vi matar in får vi en 
bättre process. Just nu jobbar vi med två 
projekt som ska ge oss bättre kontroll över 

variationen i halter, säger Phil. Vi testar en 
gratis lösning och en dyr.

Gratisprojektet går under namnet ”skin-
ny finger”, och metoden lärde sig Phil i Er-
itrea. Fram till nu har malmen byggts upp 
i stora högar på backen. Högen växer och 
halterna i de olika lagren varierar. Kärnan 
inne i högen kan ligga rätt länge och Under 
tiden oxiderar malmen. 

– i Zinkgruvan är malmen väldigt ren och 
oxiderar inte så snabbt. I Eritrea var det fråga 
om massiv oxidering som inom loppet av ett 
dygn försämrade malmkvaliteten. 

I stället för att bygga en stor malmhög 
lägger man nu upp höga, smala, mindre 
högar. Man tar slut på en liten hög i taget. 
Då har man koll på vad den innehåller, ända 
in i mitten. Det är högens smala form som 
gett projektet namnet skinny finger. I au-
gusti gjordes en förstudie som visade hur 
den svajande kurvan över halternas vari-
ation plattades ut och nu planeras för att 
skala upp projektet. 

Den dyra metoden som också testas 
bygger på analys av malmhalterna redan i 
skopan på lastmaskinen ute i malmlagret. 
Ett XRF-instrument läser av hur mycket me-
tall berget innehåller. Då kan lastaren avgö-
ra om malmen i skopan ska till verket, eller 
sparas för senare körning. Om projektet fal-
ler väl ut kan det bli en investering i analys-
utrustning till våren. 

– Det vi önskar i verket är att själva kun-
na styra över halterna i den malm vi hante-
rar för att stabilisera vår process, säger Phil. 

En lyckad insats
I augusti flaggade gruvan för en stor omgång 
zink/bly-malm som var mycket rik på koppar. 
Det är en svår zink att anrika och mycket kop-
par i zinkkoncentratet ger höga straffavgifter. 

– Då ställde vi om för att avskilja koppar 
ur zink-blyflödet, berättar Phil. 

Det var länge sedan en sådan manöver 
gjordes, möjligen var det under anrikaren 
Jan-Erik Johanssons tid vid kranarna, gissar 
Phil och hans kollega Johan Wängdahl som 
just kommit in på kontoret.

– Att kopparn kunde avskiljas sparade 
en del pengar åt företaget, så där gjorde 
personalen i verket en fin insats, understry-
ker Phil Hingston.

Text: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB

JÖRGEN NORLING, SEKTIONSCHEF GRUVSERVICE

”Även vi märker av de 
försenade leveranserna”
– Produktionsmässigt sett ligger vi bra till i gruvan, säger Jörgen Norling. Vi har fina lager 
ovan jord, både zink/bly-malm och koppar. Det är alltid skönt att ha en buffert ovan jord, så 
verket kan jobba på.

Under oktober har gruvan haft problem i 
hanteringen av pasta för återfyllnad av ut-
brutna bergrum. 

– Ja, just nu är det så illa att vi har kört 
fast både i Nygruvan och i Burkland, så vi 
har haft stort fokus på det den senaste ti-
den. 

Att köra fast med pasta innebär att den 
betongliknande massan som pumpas ner 
genom rör i gruvan stelnar i rören. Det blir 
tvärstopp, och det kan bli kilometervis med 
stelnad pasta i rören. 

– På lite längre sikt påverkar det produktio-
nen om inte återfyllnaden funkar, för vi kan 
inte bryta intilliggande stope om man inte 
först har återfyllt. Lyckligtvis har vi ytterli-
gare en pastalinje ner i gruvan som inte är 
drabbad.

Rensjobben pågår för fullt; dels med 
egen personal, dels med support av Drill-

con som borrar ur vissa hål. Ledningarna tas 
isär, sektion efter sektion, och spolas rent 
med renspump. Pumpen fungerar som en 
kraftfull högtryckstvätt, som med ett tryck 
på 1000 bar skär genom det mesta. En hög-
tryckstvätt hemma ger ett vattentryck på 
ungefär 100 bar. 

– Det är Patrik Stenholms gäng, Pas-
tabygg och Grundmedia, som gör ett väl-
digt bra jobb. Och när tidningen kommer 
ut hoppas jag vi är igenom allt detta, säger 
Jörgen. 

Lättade restriktioner
Stegvis återgår gruvan till ”det normala” se-
dan Folkhälsomyndigheten lättat på restrik-
tionerna. Fler åker hiss igen och under hösten 
har utbildningarna kommit igång. Ortdrivar-
na har i omgångar genomgått utbildningar 
inom bergmekanik. 

– Vi är ju en processindustri där allt mås-
te rulla, även om det är pandemi. För oss 
sektionschefer har det inneburit att vi ägnat 
väldigt mycket tid åt att lösa corona-relate-
rade frågor och vidta rätt säkerhetsåtgärder. 

Restriktionerna satte stopp för utbild-
ningar, att träffas över skiftlag och att ha 
skiftöverskridande ATP:er. Priset har blivit 
att man tappar i kommunikation mellan 
skiftlag.  Att man stannar hemma med lätt-
are förkylningar och att man vabbat mer 
har känts av, men Jörgen poängterar att 
gruvan inte varit värre drabbad än samhäl-
let i övrigt. 

Det råder brist 
– Vi har problem att få hit material, reservde-
lar och maskiner, berättar Jörgen.

Situationen är densamma över hela lan-
det och i världen. Många faktorer har bidra-
git till det ansträngda läget; pandemin har 
orsakat stora utmaningar för logistiksektorn 
och när ett fraktfartyg fastnade i Suezkana-
len, där 12% av världshandeln passerar, blev 
det ytterligare förseningar. En följd av kom-
ponentbristen är att gruvan ännu väntar de 
personbilar som skulle ha levererats under 
2020. Reservdelar till pumpar är en annan 
bristvara. När det gäller virke för till exempel 
gruvbygg råder ingen brist, men däremot 
har priserna rusat i höjden under året. 

Text: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB
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TRE PROJEKT PÅ GÅNG

1. Den stora utbyggnaden av gru-
vans LTE-nät fortsätter. Just nu sker 

både lastning och produktionsborrning 
med automation. 

2. Utbyggnad av pastafyllningen 
till Västra fältet pågår. Projektav-

delningen ansvarar för projektet som nu 
också omfattar gruvservice, ortdrivare och 
entreprenörer. Först ut är området Cecilia 
920 som ligger under nuvarande Cecilia- 
 

malmen. I förlängningen ska pastan dras 
vidare till andra områden i Västra fältet. 

3. Just nu renoveras matsalen på 
800 meter, och projektet planeras 

vara klart vecka 44.  
– Det är en välanvänd matsal som nu 

får en uppryckning. Hela området 800 får 
ett lyft. Just nu är det förstås både trångt 
och bökigt, men jag hoppas det ska vara 
värt det när allt är klart, säger Jörgen Nor-
ling.

"Vi är ju en processindustri 
där allt måste rulla, även 

om det är pandemi."



Behind the  
scenes 
Under några dagar har ett filmteam från Sparky Films 
varit här för att ta fram material till en ny besöksfilm. 
Vår nuvarande besöksfilm behövdes uppdateras, 
moderniseras samt kompletteras med en del om vår 
verksamhet och vad vi gör . 
Fortsättning följer …

Uppfräschad matsal på 800
Matsalen på 800-metersnivån har fått en riktig ansiktslyftning. 

Renoveringen påbörjades i slutet 
av augusti och i början av novem-
ber kunde alla flytta in igen. Under 
renoveringen har man bland annat 
gjutit nytt golv för att underlätta 
städning, bytt ut tak och innerväg-
gar, byggt ett nytt kök och förbätt-
rat ventilationen.

470 sidor om gruvorna i Zinkgruvan 
Zinkgruvan Minings tidigare vd, bergsingenjör Stefan Månsson har tillsammans 
med kollegan Jan Hultqvist gått till botten med gruvans historia. 

Boken, med bilagor, är en fortsättning 
på det arbete de båda inledde med 
boken Åmmebergs Zinkverk. Över 470 
sidor, fördelade på två band, har de gjort 
en lång, rikt illustrerad bok med origi-
nalritningar, kartor och fotografier som 
skildrar utvecklingen, vedermödorna 
och framstegen i gruvorna i Zinkgruvan 
genom åren.

PeriodPack på 
plats!
Nu finns 38 behållare med 
gratis mensskydd uppmon-
terade runt om i verk-
samheten. Det är ett led i 
företagets arbete för ökad 
jämställdhet.

Entreprenörerna bakom 
behållarna är örebroföre-
taget PeriodPack bestående av 
Lova Svensson och Amanda Mattsson. Lova och Aman-
da gick första omgången av vårt entreprenörsprogram 
Zinkgruvan Mining re:think för fyra år sedan där de 
bland annat fick affärscoachning och ekonomiskt 
stöd för att ta fram en första prototyp. Sedan dess har 
entreprenörerna vunnit en rad utmärkelser och deras 
produkt finns nu på många arbetsplatser runt om i 
landet.

Vägvisarna brandutbildas
En mycket viktig del av det kontinuerliga säkerhetsarbetet.

Under hösten har de årliga brandöv-
ningarna för våra vägvisare kunnat 
genomföras igen.

På plats hos Nerikes Brandkår i Byr-
sta och på Åsbro kursgård har de bland 

annat utbildats i och praktiskt övat på 
rökdykning, hjärt-lungräddning och att 
ta skadade personer ur fordon. Vägvi-
sarna har även övat på rökdykning på 
plats i gruvan. 

Vägvisarna planerar inför och övar på rökdykning under jord.
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