Zinkgruvan
Mining
– Sveriges
sydligaste
underjordiska
gruva

E n z i n k - , b ly- , kop pa r- oc h silv ergruva

Inte alla gruvor
ligger i norr...

Norra Vättern är en helt unik insjöskärgård
med ett 50-tal öar.
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Vi gör våra kunder framgångsrika.
Acando är ett IT- och managementkonsultbolag med sexton kontor i fem länder. Acando skapar mätbara resultat och
−
laganda, passion och resultatskapande − ser vi till helheten och förstår sambandet mellan verksamhet och IT. Oavsett
om våra uppdrag är inom IT, verksamhet eller däremellan ger vi oss inte förrän vi skapat verkliga förbättringar och konkreta
medelstora lokala företag. Företaget omsätter på årsbasis cirka 1,5 miljarder kronor och är noterat på NASDAQ OMX Nordic.
Acando erbjuder tjänster och lösningar inom tre områden:
IT Consulting
IT-relaterade verksamhetsförbättringar, från strategi till
teknik.

Enterprise Solutions
baserade på våra strategiska
partners Microsoft och SAP.

Besök gärna www.acando.se för mer information och kontaktuppgifter.

Management Consulting
Utvecklar nya inriktningar,
strategier, beslutsunderlag och

” För den som älskar natur och äventyr är
Zinkgruvan Mining en idealisk arbetsplats
beläget i ett fantastiskt landskap.”

The power of innovative mining

Innovativ gruvdrift kräver nytänkande. Kraften i Atlas Copcos produktivitetshöjande helhetslösningar kommer från nästan 140 års erfarenhet av att
utveckla banbrytande teknik — i nära samarbete med våra kunder.
Det är vad vi kallar hållbar produktivitet.
Läs mer på www.atlascopco.se
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VD har ordet

Vi satsar på
både tekniken
och människan
”	Vi är ett
lagom stort
företag där
alla medarbetare har
möjlighet att
bli sedda.”

Först vill jag tacka för att just du läser denna broschyr!
Öka med säkerhet – det är mitt motto. Under året 2011
producerade Zinkgruvan Mining mer malm än under
något annat år. Vi är en av Nordens största producenter av
zink, bly och silver. Detta har vi främst lyckats med genom
att ständigt utveckla och förbättra våra arbetsprocesser.
Vi investerar i framtiden genom stora satsningar på
prospektering och genom att satsa på att ha de mest
engagerade medarbetarna i branschen. Vi är ett lagom stort
företag där alla medarbetare har möjlighet att bli sedda.
Gruvbranschen är en av de mest expansiva och spännande
branscherna i Sverige. Den erbjuder många karriärmöjligheter – både i Sverige och internationellt. Det är jag själv
ett exempel på. Jag växte upp i en liten by strax nedanför
Övertorneå. Efter avslutad skolgång påbörjade jag min karriär i svenska gruvor. Efter några år tog mitt jobb mig först
till Saudiarabien och senare även till Iran. Sedan 2011 är
jag VD för Sveriges sydligast belägna gruva – Zinkgruvan
Mining, denna unika gruva vid Vätterns strand, där man
har brutit malm i snart 160 år.
Med stöd av mina medarbetare, och med mina snart 40 år
inom branschen i ryggen, driver vi tillsammans verksamheten vidare mot nya höjder.
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Företagspresentation

Kort om Zinkgruvan

Våra medarbetare
Zinkgruvan Mining har 350 anställda. 19 % av de anställda är kvinnor.
81 % av de anställda är män. Totalt
finns cirka 90 yrkesgrupper representerade inom företaget.

Transport
I snitt avgår fem fartyg lastade med
slig varje månad från Otterbäckens
hamn i Vänern. Varje fartyg lastas
med upp till 4 000 ton slig.

En internationell aktör
Zinkgruvan Mining ingår i Lundin
Mining-koncernen med huvudkontor i Kanada. Zinkgruvan Mining
producerar och säljer högkvalitativ
slig till kunder runt om i Europa,
bland annat i Nederländerna, Belgien,
Spanien, Polen, Tyskland, Finland,
Norge och Sverige.

En produktion som ökar
Mellan år 2000 och 2011 har Zinkgruvan Mining ökat produktionen
från 750 000 ton till 1,1 miljon ton!

Säkerhet
En säker arbetsmiljö har högsta
prioritet för Zinkgruvan Mining.
Därför är det självklart att vi har en
nollvision för arbetsrelaterade olyckor.
Olycksfallsfrekvensen visar en minskning från 2010 till 2011. Arbetet för
att ett säkerhetstänk ska genomsyra
hela företaget fortsätter.

Ett lokalt engagemang
Det är viktigt för Zinkgruvan Mining
att vara en god samhällsmedborgare
och stödja den närliggande bygden –
bland annat genom att hålla en öppen
kommunikation med närboende och
lokala myndigheter och genom olika
typer av sponsorskap. Zinkgruvan Mining är stolt sponsor av Zinkgruvans
IF som 2013 arrangerar ungdoms-SM
i skidor.
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Antalet olycksfall med frånvaro per 200 000 arbetade timmar.

Thousand meters below
the surface you do not
compromise on quality

Bergteamet AB

Number one in under ground services
Our Company Vision
Bergteamet aims to be the customers first choice provider of services connected to underground
activities, by being the leading provider of high quality services.

Bergteamet AB

Phone: +46 910 71 44 71

Mail: info@bergteamet.se

Web: www.bergteamet.se

Gruvan och processen

Bilden visar en genomskärning längs gruvan.

Gruvan och processen

All brytning i Zinkgruvan sker under jord på mellan 350 och 1 130 meters nivå.
Huvudnivån - där verkstäder, kontor och matsal finns - hittas idag på 800 meters djup.
Metoden är skivpallbrytning (panelbrytning). Det går att ta sig ner i gruvan via tre
hisschakt och en bilramp.
1. Geologiska undersökningar
För att dels kunna beskriva malmen, dels hitta ny malm, genomförs
undersökningsborrningar. Baserat på
resultaten av dessa görs en tredimensionell modell i ritprogrammet CAD.
Denna modell utgör grunden för hur
gruvan kommer att se ut, inklusive
var ventilation och vertikala schakt för
tillfällig förvaring av malm, så kallade
bergschakt, ska placeras.
2. Ortdrivning
För att kunna bryta malmen drivs orter, det vill säga tunnlar, till och inuti
malmen. Tak och väggar i orterna
förstärks genom bergbultning och
betongsprutning.
3. Kabelbultning
För att förhindra att sten faller ned
kabelbultas de utrymmen där maskiner ska borra. Kabelbultning innebär
att 7-14 meter djupa hål borras i berget. I dessa hål gjuts det in stålvajrar
som håller berget på plats.
4. Öppningsborrning
Efter kabelbultning borras ett lodrätt
så kallat grovhål, ett brett hål, från
borrnivån till nivån under, den så
kallade lastnivån. Runt grovhålet

borras ett antal hål, som vart och ett
är mellan 20 och 35 meter långt ner
i berget. Grovhålet och omkringliggande hål skapar en öppning som
förenklar skjutningen av malmen.
5. Produktionsborrning
Efter öppningsborrningen borras det
ytterligare borrhål på borrnivån. Till
slut kan ett brytningsrum, bestående
av cirka 25 000 ton malm, laddas och
sprängas. Produktionsborrningen sker
antingen med en så kallad topphammare eller med en sänkhammare.
Topphammaren drivs med elhydraulik och sänkhammaren med tryckluft.
6. Laddning/sprängning
Ett krämliknande, vattenbaserat
sprängmedel pumpas in i borrhålen med hjälp av en laddrobot, och
sprängs sedan. Sprängning sker alltid
på bestämda tider.
7. Lastning/transport
Den sprängda malmen tippas med
lastbil ned i ett bergschakt. Lastmaskinerna har en kapacitet på 14-17 ton
malm per skopa. Från bergschaktet
hämtas malmen sedan med lastbil för
vidaretransport till en krossanläggning
under jord.

8. Krossning/uppfodring
I en krossanläggning krossas malmen
till mindre än 25 centimeters storlek.
Malmen förs sedan vidare på transportband och tippas ned i en hiss som
för upp malmen till marknivå. Hissen
fullbordar en cykel som består av
lastning, en tur på 850 meter upp till
marknivå, tömning och ned igen, på
fyra minuter. Hissen körs oavbrutet,
dygnet runt, med undantag endast för
skiftbyten och översyn.
9. Återfyllning
Det tomrum som skapas efter att
den sprängda malmen har lastats ut,
återfylls sedan med pasta. Pastan är en
blandning av anrikningssand, cement
och vatten.
10. Anrikning/transport
Ovan jord mals malmen tills man
får fram ett koncentrat i form av ett
fint pulver. Bly, zink och kopparkoncentraten skiljs åt genom en kemisk
process som kallas för flotation, där
orenheter såsom gråberg också tas
bort. Koncentratet transporteras
sedan på täckta lastbilar till Ottberbäckens hamn i Vänern och skeppas
därifrån ut till smältverk.

En betydande nordisk systemleverantör och entreprenör
inom el, automation samt
miljö- och industriteknik.

www.goodtech.se
Örebro 019-45 74 00
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För oss går din
hälsa först
” Det finns
många viktiga
faktorer att ta i
beaktande när
man driver en
gruva, men säkerheten går
alltid före allting annat.”

Zinkgruvan Mining vill ha friska och nöjda medarbetare.
Därför arbetar vi preventivt med olika typer av friskvård,
som att till exempel erbjuda kostnadsfri träning på gym
och andra hälsofrämjande aktiviteter. Vår företagssjuksköterska utför regelbundna hälsokontroller på våra medarbetare. Mellan åren 2000 och 2011 minskade långtidssjukfrånvaron från 4,2 procent till 1,05 procent.
Vi tar ansvar för miljön
Att gruvverksamhet har viss påverkan på miljön är ofrånkomligt. Men Zinkgruvan Mining arbetar hela tiden för
att minimera denna inverkan så mycket som möjligt, bland
annat genom att minska och effektivisera energiförbrukningen för att spara på miljöns resurser. Vi följer upp vår
verksamhet med stöd av kontrollprogram som godkänts av
myndigheter. Vi gör regelbundna mätningar och försöker
utforma varje del av verksamheten med hänsyn till miljön.
Med fokus på hög säkerhet
Hos oss går säkerheten alltid först. Gruvan består av flera
mil ort, det vill säga tunnlar i berget, där många människor rör sig. Av säkerhetsskäl är det viktigt att veta var
alla befinner sig och därför är gruvan utrustad med ett
taggningssystem. Många av de olyckor som sker är inte
specifika för gruvindustrin, såsom att medarbetare halkar
eller snavar omkull. För att förebygga olyckor är det viktigt
att en kultur av säkerhetstänk genomsyrar företaget. Det är
också viktigt att rutiner finns dokumenterade, att ordning
och reda råder på arbetsplatsen och att alla känner till de
säkerhetsföreskrifter som gäller.

Zinkgruvans Minings hälsa-,
miljö-och säkerhetsavdelning.

Fredrik Lundström, ansvarig på hälsa-, miljö- och
säkerhetsavdelningen hos
Zinkgruvan Mining sedan
2010.
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” Min policy är att alltid
ha dörren öppen. ”

Processingenjör Linus Lejon-Isaksson

”Viljan att bli utmanad
ledde mig till
Zinkgruvan”

Linus Lejon-Isaksson
– Processingenjör
Utbildning: Examen i kemiteknik
med inriktning på mineralteknik och
metallurgi. Anställd hos Zinkgruvan
Mining sedan hösten 2012.
Linus Lejon-Isaksson är en av Zinkgruvan Minings senaste tillskott. Men
att ett barndomsintresse för kemi
skulle leda till en examen i kemiteknik, med inriktning mineralteknik
och metallurgi, var inte helt självklart
för Linus.
– Jag halkade in på det och har blivit
kvar eftersom det är utvecklande och
spännande, säger han.
Efter avlagd examen 2008 var planen
att hitta ett stimulerande och utvecklande jobb.
– Jag jobbade med systemutveckling
och senare för en magnetitgruva.
Zinkgruvan Mining var en möjlighet
för mig att gå vidare och prova något
nytt. I Zinkgruvan bryts flera basmetaller – zink, bly och koppar. Det gör

arbetet utmanande och därför också
mer lockande, säger Linus.
– Dessutom var jag nyfiken på flotationsprocessen, det vill säga när man
med kemikalier separerar de olika
metallerna. Mitt uppdrag är att stödja
driften i de tekniska bitarna, som när
det gäller hur man driver en kvarn
och hur man får till de rätta inställningarna för att producera metall med
god kvalitet. Det blir en del arbete
bakom datorn, men det är viktigt för
mig att vara ute i driften så mycket
jag kan. Jag arbetar nära och i tätt
samarbete med operatörerna. När de
behöver stöd, finns jag alltid där. Min
policy är att alltid ha dörren öppen.
Det här är perfekt för dig som gillar
att lösa problem och att tänka nytt,
uppmanar Linus.

15

” Jag paddlar gärna och i Vätterns
skärgård finns det många fina
ställen där kajaken är det perfekta
transportmedlet.”

Tina Dam, Sektionschef
underhåll under jord
Magisterexamen i maskinteknik vid Örebro universitet
med inriktning produktion
och formningsteknik.
Tidigare driftingenjör inom
stålindustrin och produktionssamordnare inom försvarsmakten. Tina har också
sju månaders utlandstjänst i
Kosovo bakom sig.
Anställd hos Zinkgruvan
Mining sedan 2011.

Gruvplanerare Kim Björkner
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Hur kan man inte tycka att
bergsprängning är kul?
På frågan om varför Kim Björkner arbetar med
det han gör är hans svar: ”Hur kan man inte
tycka att bergsprängning är kul?” Men att han
skulle plugga vidare efter gymnasiet var inte
självklart
– Jag var skoltrött, precis som så många andra.
Istället jobbade jag ett par år efter gymnasiet
och gjorde lumpen, men sedan fick en god vän
till mig igång mina tankebanor och suget efter
utbildning kom tillbaka.
2009 gjorde Kim en storsatsning och flyttade
från Göteborg till Filipstad för att börja på
Bergskolan. Flytten innebar att lämna föräldrarna och vännerna i Göteborg men satsningen
lönade sig. Hösten 2011 fick Kim syn på en
jobbannons där en gruvplanerare söktes till
Zinkgruvan Mining och attraherades av möjlig-

heten att arbeta i en underjordisk gruva så långt
söderut i Sverige. Sedan våren 2012 arbetar Kim
som gruvplanerare hos Zinkgruvan Mining.
– Jag har fått ett otroligt bra stöd här och arbetar
tätt tillsammans med mina kollegor. Jag skapar
borrplaner för produktionsborrningen och
planerar var man ska spränga och hur mycket
sprängämne som ska placeras i varje borrhål.
Det är många faktorer att hålla koll på och det
är viktigt att vara strukturerad och kunna tänka
tredimensionellt. Berget ser aldrig likadant ut
och förutsättningarna skiljer sig hela tiden åt.
Varje sprängpall är unik. Det är det som gör att
arbetet är utmanande och utvecklande. När jag
lyckas, det vill säga när jag får precis de resultat
jag ville ha, känns det som allra bäst, berättar
Kim.

Vi utvecklar morgondagens teknik

Kim Björkner
– Gruvplanerare.
Utbildning: Berg- och
anläggningsteknik vid Bergsskolan i Filipstad. Anställd
hos Zinkgruvan Mining sedan
mars 2012.

och löser dagens utmaningar

I din strävan efter att öka din produktivitet, effektivitet och säkerhet behöver du en
samarbetspartner. Någon som förstår dina utmaningar och hjälper dig att klara dem.
Orica Sweden AB
Gyttorp
713 82 Nora

Tel. 0587 850 00
Fax. 0587 255 35
info.gyse@orica.com

www.oricaminingservices.com

Zinkgruvan Mine
Sweden

Galmoy Mine
Ireland

Neves-Corvo Mine
Portugal

Lundin Mining-koncernen har sitt
huvudkontor i Toronto i Kanada
och äger gruvor i Sverige, Portugal, Spanien och på Irland. Dessutom är koncernen delägare i Tenke
Fungurume-gruvan i DR Kongo,
som har en av världens största
fyndigheter av koppar och kobolt.
Zinkgruvan Mining har ingått i
koncernen sedan 2004.

Aguablanca Mine
Spain

Tenke Fungurume Mine
DRC

Inköpschef Fredrik Stenberg

En global bransch
När Fredrik Stenberg anställdes som controller vid
Zinkgruvan Mining 2003, anade han inte att hans arbete
skulle ta honom ut i världen.
– Jag var inställd på att arbeta som ekonom och var nöjd med det, men tack vare
att Zinkgruvan Mining är del av en Lundin Mining-koncernen, fick jag även
möjlighet att skaffa internationell erfarenhet och möta människor från olika
bakgrunder, berättar Fredrik.
Efter att ha arbetat som controller hos Zinkgruvan Mining i tre år blev Fredrik i
september 2006 erbjuden en tjänst som ansvarig för ekonomi, inköp och försäljning vid Lundin Minings gruva Galmoy på Irland. Han tackade ja och flyttade
med familjen till den gröna ön.

Fredrik Stenberg – inköpschef
Utbildning: Ek kand. examen
(civilekonom) från Handels i Göteborg
med inriktning mot redovisning.
Anställd inom Lundin Mining-koncernen
sedan 2003
2003 – 2006 Controller, Zinkgruvan
Mining
2006 – 2009 Administrative superintendent, Galmoy-gruvan

– Jag fick ett fenomenalt bra mottagande och förutom en mängd nya arbetsrelaterade erfarenheter fick jag även chans att komma in i den irländska kulturen.
I den kulturen arbetar man för att leva och inte tvärtom, vilket är något jag har
tagit med mig därifrån.
När Galmoy-gruvans verksamhet minskade drastiskt under 2009 avslutade
Fredrik Stenberg sin tjänst där. Istället blev han tillfrågad att arbeta med
riskhantering och internkontroll på Lundin Minings kontor i Stockholm.
– Trots att jag trivdes på Irland längtade jag ändå tillbaka till den svenska
naturen och kulturen. Dessutom var det lockande att arbeta på koncernnivå.
Och återigen fick jag möjlighet att skaffa mig internationell erfarenhet och
arbeta med kollegor från både Nordamerika och Europa.

2009 – 2011 Director, risk management,
Lundin Mining, Stockholm.

Men efter två år i storstaden återvände Fredrik till Zinkgruvan Mining.

2012 – Inköpschef, Zinkgruvan Mining

– Jag blev erbjuden jobbet som inköpschef för Zinkgruvan Mining och kände
att det passade ihop med de erfarenheter och lärdomar jag fått under mina år på
Irland och i Stockholm. Zinkgruvan Mining har alltid legat mig varmt om hjärtat så det kändes bra att återvända. Zinkgruvan Mining är en av landets äldsta
gruvor så här finns en lång historik som man blir en del av när man arbetar här.
– Min huvuduppgift som inköpschef är att tillsammans med mina kunniga och
trevliga medarbetare upprätthålla effektiva inköp och köpa in rätt varor och
tjänster till så låg kostnad som möjligt. Mina år inom koncernen har gett mig en
viktig inblick i avtalsfrågor och juridiska frågor, och dessutom har jag lärt mig
mycket om hur arbetet i en gruva går till. Att aldrig sluta vara nyfiken är en av de
viktigaste egenskaperna man kan ha, sammanfattar Fredrik.
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” Det är som en egen liten
värld här nere i gruvan.”

Bergarbetare Pernilla Karlsson
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Pernilla Karlsson – en av allt
fler kvinnor i gruvan
– Min sambo började jobba i gruvan före mig så
jag visste en del om jobbet och gruvan innan jag
började. Ändå – det var så stort! Allt var större
än vad jag hade trott. Det är som en egen liten
värld nere i gruvan, säger Pernilla Karlsson som
tillhör avdelningen media med ansvar för att
luft, vatten och ventilation dras till de platser i
gruvan där det pågår arbeten.

– Folk tror ofta att det är ett tungt arbete, men
det är inte sant. Det finns alltid verktyg att ta
till, som till exempel när vi hänger fläktar så gör
vi det med hjälp av vår lastbil. Fläkten placeras
på flaket som är höj- och sänkbart. Kvinnor kan
utföra alla moment nere i gruvan. Jag har fått ett
så otroligt bra mottagande här ända sedan jag
började, menar Pernilla.

– Vi drar rör och hänger ventilationstuber och
fläktar. Varje morgon hämtar vi ut arbetsordrar
om vad som behövs göras. Ibland får vi också så
kallade öronjobb, det vill säga ett uppdrag vi får
muntligt. Öronjobb har ofta hög prioritet och
då får vi planera om vår dag. Det är det som är
tjusningen med jobbet. Ingen dag är den andra
lik. Det är viktigt att vara flexibel och duktig på
att komma på nya lösningar, säger Pernilla.

Vad är viktigt för dig i ditt arbete?
– Säkerheten går alltid först. Tänka säkerhet och
alltid tänka efter först. Arbeta på ett lugnt och
bra sätt. Vi värnar om varandra i gruvan.

Pernilla och hennes medarbetare har tillgång till
tekniska och praktiska resurser som förenklar
och underlättar arbetsvardagen.

Vilka är dina mål – arbetsmässiga,
karriärmässiga, för ditt liv i stort?
– Att alltid göra mitt bästa och fortsätta att
utvecklas både i jobbet och privat.

Pernilla Karlsson
– Bergarbetare, media
Bakgrund: Svetsare/montör
inom tillverkningsindustrin.
Utbildning: 3-årig gymnasieutbildning, inriktning
samhälle. Anställd hos
Zinkgruvan Mining sedan
januari 2011.

AB YXSJÖ
Industriservice
Allt inom bergförstärkning
samt gängade drag- och vindstag med tillbehör
Yxsjöberg 131
772 94 Grängesberg
Tel 0240-66 10 18
Mob 070-625 17 50
Mob 070-257 49 70
info@yxsjo.se

www.yxsjo.se

”	Vi arbetar tillsammans mot ett
gemensamt mål.”

Bengt Österberg – Elektriker/
Arbetsledare för El under jord
Utbildning: 4-årig teknisk gymnasieutbildning, yrkesutbildning till
elektriker. Anställd hos Zinkgruvan
Mining sedan maj 2011.

Elektriker Bengt Österberg

trafikljus och alla säkerhetssystem som
finns på plats. Vi transporterar oss
upp och ner ur gruvan via den ramp
som går från dagsytan ner till 350
meter med vår flotta på fem jeepar,
förklarar Bengt.

– Att arbeta som elektriker flera
hundra meter under jord är något de
flesta elektriker aldrig får chansen att
prova på. El är alltid el var man än är,
men att arbeta under jord är något
extra. Det är större där nere än vad de
flesta tror. Det är nästan som ett eget
samhälle. Vi är 15 elektriker under
jord som ansvarar för de 50 ställverk
som finns där och för att det finns
ström till fläktar, borrmaskiner, radio,

Bengt brukade driva sin egen firma
och kontaktade en dag Zinkgruvan
Mining för att höra om de behövde
en entreprenör.
– Istället fick jag ett jobberbjudande.
Processen var snabb och jag tillfrågades även om jag ville bli arbetsledare.
Jag hade då arbetat med el i över 30
år och hade också erfarenhet av att

utbilda andra elektriker. Då kändes
det utmanande och spännande att
börja arbeta i en gruva. Men jag har
haft bra stöd av mitt arbetslag. Jag är
kanske arbetsledare men jag ser oss
som ett lag som arbetar tillsammans
mot ett gemensamt mål.
– Att vara elektriker är ett kvalificerat
yrke, yrkesutbildning krävs och man
måste vara lugn och eftertänksam och
alltid tänka säkerhet. Men samtidigt
är det ett fritt yrke där man får ta ett
stort eget ansvar. Och det passar mig
perfekt, konstaterar Bengt.

Pipes & Fittings

www.svebra.se

Bengt Österberg är elektrikern som numera också
kan kalla sig arbetsledare.
Han ser till att gruvans
produktion kan rulla på.
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Jobbeskrivning: Beskriva
berget så att vi kan bryta
malm på bästa sätt och
hitta mer malm.

Centrala Gummi AB är en mångårig och stolt leverantör till Zinkgruvan Mining AB.
Vi är det kompletta däckserviceföretaget i Örebro med anor från 30-talet.
Gör som Zinkgruvan Mining AB och anlita Centrala Gummi som leverantör av däck, fälg och däckservice
så hjälper vi er på ett professionellt sätt att hitta rätt produkt som passar era ändamål.

Berglundavägen 11/Västhagagatan 5 • Tel 019-26 30 10 • www.centralagummi.com

Geolog Anja Hagerud

Jag arbetar med hela
gruvans livscykel
Anja Hagerud har hamnat rätt i livet.
– Det är fascinerande att arbeta med någonting som har en sådan lång historia
– flera miljarder år. Jag började studera
geovetenskap vid universitetet eftersom
jag alltid har varit intresserad av – och
velat förstå – världen runt mig.
Anja anställdes hos Zinkgruvan
Mining 2005.

Anja Hagerud – Geolog
Examen: Magisterexamen i geovetenskap vid Lunds universitet 2003.
Anställd hos Zinkgruvan Mining
sedan 2005.

– Zinkgruvan Mining är ett precis
lagom stort företag, för det är möjligt
att ha god översikt över hela processen.
Samtidigt har Zinkgruvan lyckats
samla ihop en grupp med människor
som tillsammans har en oerhörd
kompetens. Jag känner ständigt att jag
växer tillsammans med mina arbetskollegor. Med åren har mina ansvarsområden utökats samtidigt som min
förståelse och mina kunskaper har
fördjupats.

Zinkgruvans läge vid Vättern och
närheten till storstäder lockade också.
– Örebro som ligger nära gruvan är
en jättetrevlig stad. Och varma sommardagar tillbringar jag och familjen
gärna på sjön. Fika och fiska gös är en
riktig fullträff. Det är en sådan grön
och vacker natur här.
Att vara geolog innebär ett varierat
arbete.
– Det innebär att man jobbar med
det som redan har brutits men också
med det som ska brytas om kanske
tio eller tjugo år. Jag befinner mig i
en unik situation i det att jag arbetar
med hela gruvans livscykel. En av de
viktigaste egenskaperna som geolog är
att ha fantasi, det vill säga fantasi nog
för att kunna föreställa sig de processer
som har skapat och omformat berget
under flera miljarder år. Och att man
är nyfiken, avslutar Anja.

Stubbengatan 2, 703 44 Örebro
Tel: 010-448 00 00
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”	Lundin Mining satsar 30-40 miljoner
kronor om året på prospektering i
och kring Zinkgruvan.”

www.kaufeldt.se
Företaget är ett ekonomiskt stabilt verkstadsföretag med speciell inriktning mot
underhåll och reparation samt mekaniskt och elektriskt montage och installation
i huvudsak inom glas-, gruv- och plastindustrin men verkar även i mer finmekanisk miljö. Vi tillverkar kundanpassade maskiner och reservdelar. Vi arbetar
med skärande bearbetning liksom med plåt och svetsarbeten i de flesta
på marknaden använda materialslagen och utför via vår EL-avdelning
elektrisk installation och reparation. Företaget finns i Hammar vid norra
delen av Vättern.

Högsta kreditvärdighet
sedan 2011
© Soliditet 2012-08-31

En expansiv bransch

En svensk tillväxtmotor
Gruvindustrin är en av Sveriges mest
expansiva och spännande branscher
och är en av få industrier som skapar
jobb på landsbygden.
Lundin Mining satsar 30–40 miljoner
kronor om året på prospektering i
och kring Zinkgruvan. Målet är att
ständigt ha tio års framförhållning
i tillgången på brytningsbar malm.
Under 2012 borras 26 000 meter
för prospektering, malmuppgrade-

ring och tätborrning. Fram till 2014
räknar Zinkgruvan med att fördubbla kopparproduktionen. Just nu
driver Zinkgruvan i egen regi en två
kilometer lång undersökningsort på
1 130-metersnivån mot sulfidmalm
som finns under Dalby, nordväst om
Zinkgruvan, för att komma åt att
undersökningsborra där.
Gruvan producerar zink, bly, silver
och koppar men majoriteten är zink.

Zink är den fjärde mest använda metallen i världen, efter aluminium, järn
och koppar. Över hälften av världens
zinkförbrukning används för galvanisering, det vill säga för att skydda
stål mot korrosion. Zink hjälper alltså
till att hushålla med världens resurser
och bidrar på så sätt till ett hållbart
samhälle.
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Berg & Betong AB

har varit verksamma i Zinkgruvan sedan år 2002 med att leverera bergförstärkningsmaterial till Zmab genom sprutbetong
samt byggbetong. idag har vi en kapacitet på plats av 8 000 –
10 000m3/år.
vi har 3 st specialbyggda betongbilar samt 2 st betongsprutningsutrustningar på plats i Zinkgruvan. bemanningen består för tillfället av 7 personer.
Kundanpassad entreprenad
ur vårt kompletta program för berg- och betongarbeten erbjuder vi anpassade entreprenader för gruv-, berg- och anläggningsbranschen.
en Komplett partner för gruvindustrin
vi har under ett halvt sekel utvecklats i rollen som leverantör till världens
modernaste gruvbolag lkab. de erfarenheter och kompetenser som vuxit
fram gör oss till den naturliga partnern för gruvor och bergarbeten.
läs mer på vår hemsida www.lkabbergbetong.se.

Historia

Milstolpar
1970

• 1857 Belgiska bolaget Vieille Montagne köper Åmmeberg och omgivande

gruvor, bland annat gruvfältet Zinkgruvan.

• 1863 Järnväg och krossverk byggs.
• 1927 Flotationsmetoden introduceras.
• 1970 Kvinnor anställs för första gången för arbete under jord.
• 1977 Nytt anrikningsverk byggs i Zinkgruvan.
• 1995 Vieille Montagne säljer Zinkgruvan Mining till det australienska

bolaget North Ltd.

1977

• 2000 North Ltd blir uppköpt av Rio Tinto.
• 2001 Zinkgruvan blir först i Sverige med att använda pastatekniken.
• 2004 Rio Tinto säljer Zinkgruvan Mining till Lundin Mining.
• 2009 1 028 000 ton anrikad malm. Rekord!
• 2010 Ramp från dagbrottet ned under jord till 350-metersnivån invigs.
• 2010 Brytning av koppar påbörjas.
• 2011 1 109 000 ton anrikad malm. Rekord!
• 2012 Kvinnor utgör 19 procent av företagets medarbetare.

2010
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Vill du söka jobb hos oss, skanna då QR-koden
eller gå in på http://jobb.zinkgruvan.com

Zinkgruvan Mining AB | Centrumvägen 1 | SE-69681 Zinkgruvan | Sweden
Tel: +46 (0)583 822 00 | Fax: +46 (0)583 822 85
www.lundinmining.com/s/Zinkgruvan.asp
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• Concept: JS Media Tools A/S • 5971 • www.jssverige.se

Parkgatan 15, 696 33 Askersund
Tel. växel: 0583-71 10 10
www.bwgsverige.com

