Metals for
modern life
FREMTIDENS
GRUVE
ER DIGITAL

Behovet for
metaller øker
Slik fungerer
gruver og
smelteverk

nøkkel til
energilagring
Metaller er
fremtidens
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Vi produserer metaller
for det moderne
samfunnet
Metaller kreves for å kunne utvikle moderne samfunn. Bolidens
visjon er å være blant de ledende selskapene i bransjen når det
gjelder utvikling, produktivitet og ansvarstaking.
Boliden Garpenberg er en av verdens mest moderne gruver,
med teknologi og utstyr i absolutt verdensklasse. Stadig mer
arbeid skjer automatisk med overvåking fra kontrollrom der
prosessoperatører sitter og følger med foran store skjermer.
FOTO: TOMAS WESTERMARK

Visste du
at...?

Man beregner at det vil bli solgt 40 millioner
helektriske kjøretøy i året innen 2040. I et
helelektrisk kjøretøy brukes det nitti kilo kobber
eller mer, noe som er tre til fire ganger mer enn
i et kjøretøy med forbrenningsmotor.

90 KG

Cu

Det kreves ca. 7–10 millioner
tonn kobber for å dekke behovet
i den økende solenergisektoren.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har kommet frem til at halvparten
av tiltakene som kreves for å kunne begrense omfanget av menneskenes
klimapåvirkning til under to grader, kan oppnås gjennom energieffektivitet.
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av omsorg for menneske, miljø og
samfunn, og vi er blant de beste i bransjen innen bærekraftig gruve- og
metallproduksjon. Vi har også en ledende posisjon innen gjenvinning av
metall og er dermed en viktig del i den sirkulære økonomien.

bolidens virksomhet preges

Innhold og produksjon: Boliden og TR
Design: TR | Omslagsfoto: Shutterstock
Trykk: TMG Tabergs
Boliden er et metallselskap med fokus på bærekraftig utvikling. Røttene våre er nordiske og markedet
globalt. Kjernekompetansen ligger i prospektering, gruver, smelteverk og metallgjenvinning. Boliden har
ca. 4 900 medarbeidere og en omsetning på 40 milliarder kroner. Aksjene er notert på NASDAQ OMX
Stockholm, Large Cap-listen.

METALS FOR MODERN LIFE

3

FOTO: JEANETTE HÄGGLUND OG SHUTTERSTOCK

FRA FUNN
TIL KUNDE
Bolidens forretningsmodell og
ansvar omfatter alle faser i metallenes
verdikjede – fra prospektering til
gjenvinning. Boliden er dermed en
viktig del i den sirkulære økonomien.
Prospektering

Gruvebryting

Anriking

BOLIDEN GRUVER
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Prospektering

Gruvebryting

Anriking

Prospektering er et langsiktig arbeid
med å identifisere, undersøke og analysere mineralforekomster for å utrede
forutsetningene for eventuell gruvedrift. Prospekteringen skjer primært
i områder med eksisterende gruver.
Myndigheter og grunneiere informeres
om hvilket arbeid som gjennomføres.

Boliden bryter malm i både dagbrudd
og underjordsgruver. Med ekspertise
innen bl.a. gruvedesign, gruveteknikk
og brytemetoder har flere gruver
produktivitet i verdensklasse. Hovedprioriteten er imidlertid sikkerhet for
menneske og miljø.

Den brutte malmen knuses og transporteres til anrikingsverk i de ulike
gruveområdene. Der fremstilles ulike
metallkonsentrater, som deretter
fortrinnsvis transporteres til Bolidens
smelteverk. Boliden har implementert
mobile kontrollrom ved anrikingsverkene, der operatørene har tilgang
til prosessdata i sanntid via trådløs
teknologi.
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Eksterne
leverandører
av konsentrat

Innsamling av
metaller for
gjenvinning

Industriell
produksjon

Bruk av metaller
i samfunnet

Metallsalg
Avvirking

Metallproduksjon

BOLIDEN SMELTEVERK

Råvareavvirkning

Metallproduksjon

Salg

Smelteverkene forsynes med metallkonsentrat fra Bolidens gruver,
samt med konsentrat og sekundære
råmaterialer fra eksterne leverandører. De sekundære råmaterialene er
metaller fra bilbatterier eller kretskort
fra f.eks. datamaskiner og mobiltelefoner. Metaller kan gjenvinnes uten at
det påvirker kvaliteten.

I smelteverkene foredles mineralkonsentratet til rene metaller. Teknisk
ekspertise og fleksible prosesser gjør at
Boliden kan produsere metaller fra ulike
typer konsentrat. Ved å maksimere
produksjonen av metaller og biprodukter oppnår man en bredere produktportefølje, samtidig som man kan redusere
mengden avfall til deponi.

Metaller omsettes og prissettes på
globale børser. Det meste av Bolidens
metallproduksjon eksporteres til land i
Europa som har underskudd på metaller. Derfor importeres det til Europa
også fra andre kontinenter.
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Har du tenkt på hvert produkt eller hver tjeneste du
bruker, i prinsippet består av metall, eller fremstilles
ved hjelp av metall? Her er noen eksempler.

SINK

Cu

Takket være de «selvlegende» og rustbeskyttende egenskapene brukes sink ofte som
rustbeskyttelse. Over halvparten av verdens sinkforbruk går med til overflatebehandling og
rustbeskyttelse av stål, f.eks. innen bilindustrien, på fartøy, broer og vindkraftverk.

KOBBER
Elektrisk strøm og elektronikk er basert på kobberets svært gode evne til å lede elektrisitet, og nesten halvparten av alt kobberet brukes til dette. Andre store bruksområder er
innen bygge-, verksted- og prosessindustrien. I bilindustrien brukes kobber primært til
kjølesystemer og elektronikk.

Ni

NIKKEL

Pb

BLY

Nikkel motstår korrosjon og brukes derfor til å beskytte andre metaller, primært i produksjonen av rustfritt stål. Nikkel blir også stadig mer vanlig i batterier, inkludert oppladbare
nikkel-kadmiumbatterier og nikkel-metallhydridbatterier, som brukes i hybridkjøretøy.
Nikkel brukes også i bygg- og anleggsbransjen, i elektronisk utstyr, rørprodukter, kjøretøy,
metallvarer og teknologi.

Bilbatterier og andre akkumulatorer er i dag det største bruksområdet for bly, og 85 %
av alt blyet brukes til ulike typer bly-syre-batterier, også i hybridbiler og biler med startstopp-funksjon. Bly er også en effektiv fuktsperre og brukes derfor også i rørledninger og
elektriske kabler som legges i jord eller under vann. Beskyttelsesutstyr for arbeid med
radioaktive stoffer og røntgen er et annet bruksområde.

GULL

Au
SØLV
Ag

Gull brukes til smykker, men også innen tannpleie samt elektronikk-, romfarts- og legemiddelindustrien. Mange romsatellitter har et tynt ytterlag av gull på grunn av gullets
motstandskraft mot elektromagnetisk stråling og radiobølger. Gull brukes også fortsatt i
mynter og som investeringsobjekt.

Sølv brukes i smykker, men også i industrien, for eksempel i elektronikk, solceller, speil
og som katalysator for kjemiske produkter. Sølv er bakteriedrepende og motvirker også
vekst av mugg og dårlig lukt. Man har derfor begynt å bruke sølvioner i klesplagg og for
eksempel tastaturer. Vannrensing er et annet bruksområde. Sølv brukes også som investeringsprodukter i form av sølvmynter og sølvbarrer.
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Boliden har både dagbruddsgruver og underjordsgruver.
Malmkroppens geometri og sammensetning avgjør hvordan
brytingen skjer og hvilke anrikingsprosesser som brukes.
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Slik
Knusing

Bergforsterkning
Boring

Boring og sprenging

Lasting

Bergforsterkning

Knusing

Ved bryting under jord tar man seg frem
til malmen ved å drive ramper og gruveganger. I malmen bores hull som kan
være mellom 45 – 100 mm i diameter
og 5 – 25 m lange. Hullene fylles med
emulsjonssprengemne som pumpes inn
i hullene. Hullene har en individuell
detonasjonsforsinkelse slik at det kan gå
opp til seks sekunder fra detonasjon av
første til siste hull. En malmsalve kan
inneholde 500 – 20 000 tonn malm.
I dagbruddet Aitik er borehullene 16 –
17 meter dype, og her gir en normal salve
ca. 700 000 tonn løsdrevet berg.

I flere av Bolidens underjordsgruver
skjer lastingen av den løssprengte
malmen ved hjelp av fjernstyrte
lastemaskiner. Disse kan enten
styres helt av operatør eller kjøres på
automatikk, der lasting og lossing
gjøres av operatør via kamera, og
forflytningen skjer automatisk via et
lokalt WLAN-system. I et dagbrudd
lastes malmen med gravemaskiner
på gruvetrucker.
Malmen transporteres deretter til
et knuseanlegg, som kan ligge både
over og under jorden.

I alle bergrom under
jorden der det oppholder
seg mennesker, skjer det et
systematisk sikkerhetsarbeid
gjennom rensking, betongsprøyting og bolting. Ved
rensking bankes løst berg fra
tak og vegger med et spesielt
renskeaggregat. Deretter
sprøytes bergflatene med et
lag stålfiberarmert betong.
Til slutt bores og støpes
det fast bergbolter i et systematisk mønster.

Den brutte malmen knuses
i knuseanlegget til mindre
biter, som transporteres til
et mellomlager før de går til
anrikingsverket.
I en underjordsgruve heises den knuste malmen opp
fra gruven via en sjakt.
I et dagbrudd kjøres
malmen på gruvetrucker opp
en spiralformet rampe.

Lading og sprenging

Lasting og transport
8

METALS FOR MODERN LIFE

FOTO: STEFAN BERG

Maling

Avvanning

Maling

Flotasjon

Avvanning og konsentrat

I anrikingsverket separeres det
verdifulle mineralet fra gråberget.
Første trinn er å tilsette vann og male
malmen i store kverner. En vanlig
metode er såkalt autogenmaling, som
innebærer at malmen maler seg selv
uten å tilsettes eksterne malmkropper.
Resultatet er en såkalt slurry, som
inneholder vann og finmalt malm.

Flotasjonsprosessen er en overflatekjemisk
prosess der man med små mengder kjemikalier kan påvirke verdimineralenes overflater
slik at disse blir hydrofobe. Når man blåser
luft inn i slurryen, fester de hydrofobe mineralpartiklene seg på luftbobler og løftes opp
til overflaten der de kan avskilles i form av et
skum. Prosessen overvåkes av operatører som
justerer en rekke parametre for å optimalisere mengden utvunnet metall.

Mineralet avvannes og filtreres til et finkornet konsentrat, såkalt slig, som er gruvenes
sluttprodukt.
Bolidens gruver produserer hovedsakelig sink-, kobber- og blykonsentrat, som
videreforedles til rent metall i smelteverkenes
prosesser. Edelmetallene ligger bundet i disse
konsentratene og utvinnes i smelteverkene.
Les mer på side 16.

Flotasjon

Konsentrattransport
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I moderne gruver gjøres stadig mer av arbeidet ved hjelp av
selvgående maskiner og trådløse nettverk. Gevinsten er økt
produksjon og et sikrere arbeidsmiljø.
TEKST: EVELINA LÖÖV

FOTO: TOMAS WESTERMARK

FREMTIDENS
GRUVE ER DIGITAL
blir stadig mer digitaliserte. I Boliden pågår det for øyeblikket
et verdensunikt arbeid for å utvikle automasjonen i gruvene. Utviklingen skjer i
form av et tverrfunksjonelt program med
medarbeidere fra ulike avdelinger, samt
eksterne parter som Volvo, Ericsson, Atlas
Copco og ABB. Det langsiktige målet er å
effektivisere gruvedriften, slik at produksjonen kan holdes i gang døgnet rundt.

dagens gruver

Peter Burman, ansvarlig for Bolidens gruveautomasjonsprogram, sier:
– Gruvers produksjonsprosesser har per
i dag tydelige topper og bunner. I forbindelse med skiftbytter, lunsjer og pauser
går produksjonen betydelig ned. Ved hjelp
av bedre produksjonsstyring kan man øke
produktiviteten med 10 til 20 prosent.
Med autonome maskiner som også arbeider når gruven er tom, kan man øke tallet
med 40 til 80 prosent.
Nettverket ble starten

Bolidens gruve i Kristineberg har vært i
drift siden 1940. I 2012 ble gruven verdensunik med sin kombinasjon av trådløse
nettverk, IP-telefoni og posisjonering.
Det dreier seg om et nettverk med hundre
prosent dekning, og som er totalt 35 kilometer langt. I dag skjer all kommunikasjon via dette. Deretter installerte Boliden
trådløse nettverk i gruvene Kankberg og
Garpenberg. Sistnevnte er i dag Sveriges
mest moderne gruve.
En tydelig strategi er å unngå spesialløs10

ninger som bare fungerer i selskapets eget
miljø. Løsningene som utarbeides sammen
med ulike samarbeidspartnere, skal kunne
selges på et verdensmarked.
– Hvis vi for eksempel tar trådløse nettverk, er det i vårt tilfelle en forlengelse av
kontornettverket. Det er ikke gruvespesifikt og inneholder ingen unike komponenter. Et annet eksempel er telefonene som
brukes i gruvene. De er egentlig utviklet
for sykepleien, og skal tåle å bli vasket med
sprit. Denne fuktbestandigheten gjør at de
egner seg utmerket for gruvemiljøer, sier
Peter.
Fordeler med posisjonerings
teknologi

Trådløse nettverk gjør at vi kan bruke posisjonering, noe som gir en rekke fordeler.
– Tidligere har det vært som et svart
hull, men nå kan vi se i sanntid hva som
skjer i gruven. Vi kan blant annet styre
ventilasjonen, alt etter hvor kjøretøyene
befinner seg i gruven og om de er i drift,
og på denne måten spare både miljø og
METALS FOR MODERN LIFE

Bolidens virksomhet
gir ringvirkninger
ressurser. Teknologien gir også reduserte
utslipp fordi førerne nå kan planlegge kjøringen bedre, såkalt ecodriving, sier Peter.
Sikkerheten den største vinneren

Alle prosjekter i gruveautomasjonsprogrammet har store muligheter til å øke
produktiviteten, men den største vinneren er sikkerhetsaspektet. Et eksempel er
5G, femtegenerasjons mobilnett, som vi
har testet sammen med Ericsson i en av
Bolidens gruver. Denne teknologien vil gi
kortere responstid og bedre muligheter til
fjernstyring. En vellykket implementering
av 5G kan og skal altså føre til et sikrere
arbeidsmiljø.
– Vi får en teknologi som gir oss mulighet til i større utstrekning å flytte personalet fra risikofylte områder. En kortere
responstid blir helt avgjørende når vi i
større grad skal benytte oss av fjernstyrte
maskiner, sier Peter.
Et annet interessant prosjekt angår
brannsikkerheten, og her samarbeider
vi blant annet med forskere fra Luleå
Tekniska Universitet. Der ser vi på muligheten til å bruke fjernstyrte arbeidskjøretøyer som brannbekjempelsesenheter.
– Da trenger vi ikke risikere menneskeliv
ved en eventuell redningsinnsats, sier Peter.
Et annet prosjekt er redningsfunksjonen
som testes i Bolidens gruve Kristineberg.
I en nødsituasjon fjerner systemet all produksjonsrelatert informasjon og viser kun
mennesker og redningskamre. Dermed kan
man sette inn rettede tiltak for å hjelpe
medarbeiderne på et bestemt sted.
– Det er en støtte for operatørene i
driftssentralen, men også for redningstjenesten. Bare det faktum at man kan få en
3D-visning av de nødstilte før redningspersonalet går ned i gruven, er til stor
hjelp, sier Peter.
De hotteste prosjektene akkurat nå

Med sin tidlige implementering av gruveautomasjon har Boliden havnet i en
bestillerrolle. Selskapet opptrer både som
testanlegg og kravstillere i en rekke ulike
prosjekter.
– De høyest prioriterte prosjektene
akkurat nå, er autonome lastebiler og
fjernstyrte lastemaskiner. Helt autonome
gruveroboter er imidlertid trolig et godt
stykke unna, sier Peter.
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Bolidens virksomhet bidrar til samfunnet
på flere måter. Dels brukes metallene i
samfunnet, og dels skapes det sysselsetting
og regional utvikling i de aktuelle områdene.
skapes det i gjennomsnitt ytterligere
fire stillinger i tilknytning til virksomhetene. I dag skapes det
dermed ca. 25 000 jobber som en direkte og indirekte følge
av Bolidens virksomhet. På samme måte skapes det inntekter
til det offentlige. I vår siste beregning genereres det direkte og
indirekte skatteinntekter i Sverige, Finland, Norge og Irland på
totalt 11 500 MSEK.

for hver bolidenansatt

spiller metaller en
nøkkelrolle. Det antas f.eks. at det kreves 7 – 10 millioner tonn
kobber for å kunne dekke veksten innen solenergi. Samtidig
har gruver og metaller først og fremst en påvirkning på nærmiljøet gjennom utslipp til vann og luft samt gjennom støy, vibrasjoner og tungtrafikk. Siden 2012 har man kunnet redusere
miljøpåvirkningen av metallutslipp til vann med 40 prosent
gjennom investeringer i ny renseteknologi. Samtidig kreves det
en stabil tilgang til energi. I og med at energiproduksjonen er
tilnærmet fossilfri i Norden, genereres det mindre klimapåvirkende utslipp innen gruve- og mineralnæringen sammenlignet
med konkurrerende selskaper i land med høyere innslag av
fossilt brensel. En måte kan være gjennom elektrifisering av
transport i Norden, noe som kan redusere klimapåvirkningen
ytterligere. Verdens første elvei ble åpnet i 2016. En to kilometer lang strekning der gods vil kunne transporteres til og fra
Garpenberg-gruven.

i et langsiktig bærekraftig samfunn
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KORT OM
GARPENBERG

STED: HEDEMORA KOMMUNE,
DALARNA. FORSKNING HAR VIST AT
DET HAR VÆRT GRUVEVIRKSOMHET I
GARPENBERG I MER ENN 2 000 ÅR.
PRODUKSJON: 2,5 MILLIONER TONN
MALM PER ÅR.
SLUTTPRODUKT: SINK-, KOBBER- OG
BLYKONSENTRAT, SOM DERETTER
FOREDLES I SMELTEVERK TIL RENT
METALL.

Nøye planlegging fra vugge til grav
Den nye malmkroppen som ble oppdaget i Garpenberg for rundt 15 år
siden, la grunnlaget for utvidelsen av gruven som ble satt i drift i 2014.
Utvinningen forventes å fortsette, men allerede nå foreligger det en plan
for hvordan avviklingen skal skje.
− Ved hjelp av effektive renseverk og systemer der prosessvannet
tilbakesirkuleres, kan vi redusere utslippene fra den daglige virksomheten. Men miljøansvaret strekker seg mye lenger enn som så. Allerede
før vi begynner å bygge en ny gruve, planlegger vi hvordan vi skal
stenge den, og vi plikter også allerede nå å sette av midler til kost-
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nadene for dette, sier Ann-Charlotte Almquist, HR-sjef med ansvar for
kvalitet og miljø ved Boliden Garpenberg.
I den planlagte etterbehandlingen inngår blant annet å kapsle inn og
dekke over metallholdige materialer og forurensninger. Innen gruveområdet finnes det for eksempel et sandmagasin med restprodukter fra
anrikingen. Her gjelder det å hindre utvasking av metaller fra sanden og
med ulike metoder gjenopprette området til slik det en gang var.
Les mer på side 24.
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GARPENBERG

TEKST: SUSANNA LIDSTRÖM
FOTO: STEFAN BERG

Sveriges mest
moderne gruve
En rekordstor malmforekomst gjorde gruven om til et ekspansivt
industriområde med teknologi og utstyr i absolutt verdensklasse.
68 meter høye heistårnet ses på
lang avstand – et vindusløst betongtårn
med en sentral funksjon i det nyanlagte
gruveområdet. Her heiser man opp
drøyt 400 tonn knust malm i timen
ved hjelp av en gigantisk bergheis
som holder en hastighet på 17 meter
i sekundet. Det tar altså bare et drøyt
minutt å frakte et lass opp fra gruvens
dypeste nivå, som ligger over en kilometer under bakkenivå.
Dette er bare en av mange nyinvesteringer siden Boliden i 2011 besluttet
å satse stort på å bygge ut Garpenberg.
En investering på 3,9 milliarder kroner
i alt fra faste anlegg og maskinutstyr til
avanserte IT-systemer for fjernstyring
og automasjon, har gjort at Boliden
har kunnet effektivisere gruvebrytingen
i Garpenberg til 2,5 millioner tonn
malm per år.
− Slik så det ikke ut da jeg begynte
som gruvearbeider her for 15 år siden.
Da var alt usikkert og hele virksomheten var truet av nedlegging, sier
verneombud Dan Östman, som tar i
mot oss ved personheisen som går ned i
gruveområdets nyeste sjakt.

det

av gruven ble satt i
drift våren 2014, etter tre års intensivt utbyggingsarbeid så vel over som
under jorden. I tillegg til Bolidens
egen prosjektorganisasjon ble det engasjert rundt 800 entreprenører i den
omfattende utvidelsen som resulterte
i at Garpenberg nå har Sveriges mest
moderne gruveanlegg – og et av ver-

denne delen
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dens mest effektive.
Tidligere har man trodd at brytingen
startet på 1200-tallet i Garpenberg, men
nå har nye forskningsresultater fra Umeå
Universitet vist at det har forekommet
bryting i Garpenberg siden 375 f.Kr.
2 400 år tilbake i tid! Garpenberg er
dermed trolig Sveriges eldste gruve som
dessuten fortsatt er i drift.
Dagens gruvedrift ser imidlertid helt
annerledes ut enn den gangen.
− Mye tungt og manuelt arbeid er
erstattet av datastyrte maskiner, sier
Dan og peker på en enorm borerigg
som er tatt inn til service i gruvens fullt
utstyrte verksted på 900 meters dybde.
De viktigste verktøyene til en gruvearbeider i dag, er blant annet joystick
eller nettbrett, som de bruker for å
styre alt fra boring og sprenging i berget til lasting og knusing av malmen.
i neste fase av utvinningsprosessen, som skjer i det tilstøtende anrikingsverket – en over 200
meter lang bygning der den knuste
malmen fraktes på transportbånd via et
mellomlager over jorden.
Jenny Gotthardsson, General
Manager, er vant til å guide bransjekollegaer og andre interesserte gjester gjennom det toppmoderne anlegget. For å
kunne høres gjennom det øredøvende
bråket kommuniserer hun via trådløs
mikrofon og headset når hun redegjør
for den siste utviklingen innen anrikingens tre avgjørende momenter: maling,
flotasjon og avvanning.

likedan er det

− Prinsippene for å skille de ønskede
mineralene fra gråberget på denne
måten, har vært kjent siden slutten av
1800-tallet, men produksjonsmetodene
har selvsagt endret seg svært mye siden
den gang. Og utviklingen fortsetter den
dag i dag. Vi jobber hele tiden med å
justere alt fra kjemikalietilsetninger til
materialflyter for å optimalisere prosessen og sikre kvaliteten i sluttproduktene – sink-, kobber- og blykonsentrat,
sier Jenny.
Hun peker på en boblende grå sørpe
i en 70 kubikkmeter stor flotasjonstank
og sier at online-analyser av innholdet
gjøres hvert sjette minutt. Alt skjer
automatisk med overvåkning fra kontrollrommet, som ligger i en kontorbygning ved siden av anrikingsverket.
Her er stillheten til å ta og føle
på sammenlignet med støyen i den
folketomme produksjonshallen. Fire
prosessoperatører sitter ved store bildeskjermer og følger med på prosessen,
prøvetakinger og eventuelle alarmer fra
ulike delstasjoner i anrikingen.
− Det nye anlegget har totalt sett gitt
oss en mer rendyrket produksjonskjede
med større kapasitet og automasjonsgrad. Det gjør at vi kan produsere
nesten dobbelt så mye som før med
samme antall medarbeidere, sier Jenny,
men legger til at ferdig blir man aldri:
− Det er det som er så fascinerende
med å jobbe med prosessforbedringer.
Det finnes alltid en liten detalj å skru
på for å kunne utvinne mer av den innholdsrike råvaren.
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Metaller er en viktig byggestein i det
moderne samfunnet, og levestandarden
vi tar for gitt i dag, forutsetter faktisk at
vi har mulighet til å bruke ulike metaller.

Behovet for
metaller øker
– alt tyder på at behovet for metaller

bare vil øke i fremtiden, sier Pekka Suomela, Executive Officer i Finnish Mining
Association, FinnMin.
Vi har metaller overalt rundt oss i
hverdagen. I alt fra elektronikk, kjøretøy og hus til de store konstruksjonene
og infrastrukturen som gir oss energi.
Men samtidig som de hele tiden finnes
i omgivelsene, ofrer man dem sjelden en
tanke. Man kan nesten si at metallene er
så vanlige at de nærmest er usynlige.
– Vi tar metallene for gitt, og de fleste
tenker ikke over hvor de kommer fra
eller hva de brukes i. Vi trenger gruver
for å kunne leve som vi gjør, sier Pekka.
Det er flere ulike faktorer som gjør
at vi vil trenge mer metall i fremtiden.
Verdens befolkningsvekst er en viktig
årsak, og sammen med urbaniseringen,
den økte levestandarden og den voksende middelklassen som etterspør produkter og tjenester som krever metaller,
øker behovet globalt.
– Hvis flere i verden skal få samme
levestandard som oss i den vestlige verden, vil vi trenge enda mer metall, sier
Pekka.
I Europa og Nord-Amerika fokuseres
det dessuten mye på teknologisk utvikling av for eksempel kjøretøy og energi,
noe som også kan bidra til et økt behov
for metaller.

14

– I et globalt perspektiv vil behovet
for alle typer metaller øke, selv om det
nok vil variere litt i ulike deler av verden. Hvis jeg skal generalisere, så tror
jeg at behovet for grunnmetaller som for
eksempel jern, kobber og sink vil øke i
bestemte deler av Asia og på litt lengre
sikt i Afrika, mens man kan forvente et
økt behov for metaller som litium og
jordmetaller her i Europa og i NordAmerika, sier Pekka.
i europa er det i dag et underskudd

på metaller, og slik har det vært de siste 50
årene.
– Her i Europa er vi helt avhengige
av metaller fra andre land i verden, men
med en økt etterspørsel globalt kan konkurransen om metallene øke, sier Pekka.
Det er egentlig to måter å dekke den
økte etterspørselen etter metaller på:
med nye gruver og med enda mer gjenvinning av metaller.
– Det blir nok en kombinasjon der
jeg er ganske overbevist om at vi vil se
mange nye gruver rundt omkring i verden, samtidig som stadig flere metaller
vil bli gjenvunnet, sier Pekka.
EU er positiv til å utvikle gruvebransjen, og i dag er det planer om nye
gruver ikke bare i Norden, men også for
eksempel i Hellas, Polen og Romania.
Gruvebransjen er i dag en del av den

sirkulære økonomien, og gjenvinning av
metaller er en viktig del av denne.
– Det ligger et enormt potensial i
gjenvinning av metaller globalt sett,
men samtidig er det store utfordringer
forbundet med å systematisere innsamlingen og gjøre gjenvinningen lønnsom,
sier Pekka.
I dag er mulighetene for å utvikle
gjenvinningen størst i Europa, der infrastrukturen for innsamling har kommet
langt.
– Men uansett hvor gode vi blir til å
samle inn og gjenvinne metaller, må vi
tilføre nytt metall siden behovet øker så
mye, sier Pekka.

PEKKA SUOMELA
Executive Officer i Finnish Mining
Association, FinnMin.

”

Den globale økningen i behovet skyldes verdens
befolkningsvekst, urbaniseringen, den økte
levestandarden og den voksende middelklassen som
etterspør produkter og tjenester som krever metaller.
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I Bolidens smelteverk foredles gruvekonsentrat og sekundærmaterialer til rene metaller. Metallene avskilles ved hjelp av
reaksjoner ved høye temperaturer eller ved hjelp av lutning.
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Slik fungerer
SINKSMELTEVERK

Lutning
Røsting

Metallkonsentrat
Direktelutning

Metallkonsentrat

Røsting

Lutning

Metallkonsentrat fra gruver inneholder
vanligvis ca. 50 prosent sink.

Konsentratet røstes i en ovn for å lede bort svovel.
Resultatet er et såkalt kalsine (røstoksid) som inneholder ca. 60 prosent sink. Ved såkalt direktelutning kan røstingen utelates.

Kalsinet (røstoksidet) lutes med svovelsyre for
å felle ut og filtrere ut jern. Resultatet er en
sinksulfatløsning med små mengder urenheter.

KOBBERSMELTEVERK
Konvertering

Råmaterial
Smelting

Anodestøping

Råmaterial

Smelting

Konvertering

Råmaterial fra gruver inneholder
vanligvis ca. 25 prosent kobber, mens
gjenvinningsmaterial i snitt inneholder
ca. 30 prosent.

Smeltingen skjer i ulike typer ovner alt
etter råmaterial og prosessteknologi. I
ovnen dannes det et øvre sjikt av slagg
og et nedre sjikt av skjærstein med et
kobberinnhold på ca. 55 prosent.

Skjærsteinen tappes i en konverterovn der jern og andre
forurensninger samt svovel avskilles. Hit kommer det også
metallskrot og i noen tilfeller svartkobber – et mellomprodukt ved gjenvinning av elektronikk. Resultatet er såkalt
råkobber med et kobberinnhold på 97 – 98 prosent.
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Støping
Rensing

Elektrolyse

Sluttprodukt

Rensing

Elektrolyse

Støping

Sluttprodukt

Sinksulfatløsningen renses i tre
trinn og inneholder deretter ca.
150 gram sink per liter.

Sinken felles ut fra løsningen ved
hjelp av elektrolyse. Resultatet er
sinkkatoder med et sinkinnhold
på 99,995 prosent.

Sinken støpes deretter til barrer eller
såkalte jumbos, som kan veie opp til fire
tonn. Sinken kan også legeres med andre
metaller etter kundens ønske.

Sinken selges primært til stålverk som
bruker den til å rustbeskytte sine produkter, som igjen brukes i biler, broer,
høyhus og vindkraftverk for å nevne noe.

FOTO: STEFAN BERG OG PÄIVI KARJALAINEN

Edelmetallverk

Edelmetallverk
Gull, sølv, palladium og platina utvinnes
fra prosessene og utgjør en vesentlig del av
kobbersmelteverkenes inntekter.

Elektrolyse

Sluttprodukt

Anodestøping

Elektrolyse

Sluttprodukt

Råkobberen behandles videre i en anodeovn
for å redusere oksygeninnholdet. Renheten øker til 98 – 99 prosent, og kobberen
støpes deretter til anoder.

Anodene plasseres i tanker med katodeplater av stål.
I den etterfølgende elektrolysen overføres kobber fra
anodene til katodene, som til slutt har et kobberinnhold på 99,9975 prosent eller mer. Katodene skilles fra
stålplatene, vaskes og er deretter klare for leveranse.

Kobberen selges primært til produsenter av valsetråd og kobberstenger, og brukes for eksempel
i byggeindustrien og i elektriske
og elektroniske produkter.

METALS FOR MODERN LIFE
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Her blir gamle mobiler
Bolidens kobbersmelteverk Rönnskär i Västerbotten er
verdensledende på gjenvinning – takket være en ovn
som minner om en snurrende flaske.
bruker vi stadig flere elektriske og elektroniske
apparater. Mange land innfører også lover om at kassert elektronikk skal samles inn. Det betyr at mengden
gjenvinningsmaterialer øker, og at smelteverkene får
en nå råmaterialkilde – og en rik sådan. Gullinnholdet
i elektronikk varierer, men er betydelig høyere enn
for eksempel gullinnholdet i malmkonsentratet fra
Bolidens gullgruve Kankberg.
Elektronikk utgjør dermed en stadig større del av
Boliden Rönnskärs totale metallomsetning. Her har
man siden 2012 hatt et nytt e-kaldoverk, der man
smelter ned knust elektronikk for å gjenvinne metallinnholdet. Smelten går deretter videre til den vanlige
kobberprosessen.

i dag

en av de som arbeider ved det nye e-kaldoverket, er
prosessoperatør Tomas Bäckström.

Hva er et e-kaldoverk?
– Det er egentlig en energismart måte å gjenvinne
elektronikkavfall og metaller på. Her smelter vi forbrukt elektronikk 24 timer i døgnet, hver dag, hele året.

Hva mener du med energismart?
– Jo, vi gir bare prosessen et kick til å begynne med,
og så trenger vi ikke tilføre noe energi. Kassert elektronikk smeltes av varmen fra plasten den inneholder.
Dampen som produseres, går til energisentralen for å
bli omdannet til fjernvarme og strøm.
Hvilken del av prosessen har du ansvaret for?
– Jeg jobber i en tidlig fase. Når elektronikkavfallet
er knust og tatt prøve av, kommer det til oss for smelting. Deretter integreres det med den vanlige smelteprosessen for videreforedling til kobber, gull og sølv.
Jeg overvåker prosessen og sørger for at alle nivåer er
riktige. Vi jobber etter et rullerende skjema, der en
stor del er forebyggende vedlikehold.
Det er den mest selvstendige jobben jeg har hatt, da
mye handler om å tenke selv, for eksempel når man
tar prøver av en smelt og sender til hurtiganalyse. Når
svaret kommer, må man beslutte hva man skal legge til
eller fjerne for å få en så god smeltekvalitet som mulig.

TEKST: EVELINA LÖÖV
FOTO: STEFAN BERG, EVELINA LÖÖV,
SHUTTERSTOCK ILLUSTRASJON: TR
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nytt metall

Bergsöe slutter
sirkelen
Bolidens blysmelteverk Bergsöe er
en av Europas største gjenvinnere av
kasserte blybatterier, og dermed en
viktig del i metallenes kretsløp.
TEKST: RICHARD CUTLER

gjenvinner man bly fra
fire millioner kasserte blybilbatterier hvert år.
Minst 70 prosent av blyet som produseres her,
selges så til batteriindustrien i Europa til bruk i
nye batterier.
– Vårt blysmelteverk hjelper til med å gjenvinne og sirkulere en begrenset ressurs som har
stor betydning i det moderne samfunnet, men
som kan være svært giftig hvis den ikke håndteres på riktig måte under smelting og gjenvinning, sier Fredrik Kanth, konstituert General
Manager i Bergsöe.

ved boliden bergsöe

Minimal miljøpåvirkning

Bergsöe jobber med å minimere miljøpåvirkningen fra sine utslipp i luft og vann, og anlegget oppfyller både nasjonale lovkrav og EUs
krav. Det totale blyutslippet i vann i 2016 var
på 1,3 kg, sammenlignet med miljølovverket
som tillater 3,5 kg. Anlegget oppfyller også allerede de fleste reglene i EUs direktiv om industriutslipp, som gjelder den beste tilgjengelige
teknologien innen ikke-jernmetallindustrien, og
som blir obligatoriske fra 2020.
Topp moderne systemer tar hånd om avløpsvann med svovelsyre og renser prosessluften,
også blyholdig fraluft, og fanger opp filterstøv
som gjenvinnes eksternt. Aske fra smeltedigler
og støpemaskiner og blyholdig slagg bearbeides
også på stedet.
Fjernvarme fra kasserte batterier

Kasserte batterier inneholder plast som kan
fungere som reduksjonsmiddel og hjelper til
ved produksjonen av blyet. Plasten genererer
dessuten varme under smelteprosessen sammen
med koksen som brukes. Den overskytende
varmen føres videre til Landskrona kommunes
fjernvarmesystem, og tilsvarer et årlig varmebehov for ca. 2000 boliger.

VISSTE DU AT ...?
Bly er et av de mest gjenvunnede metallene, og at ca. 99
prosent av blybatteriene gjenvinnes i Europa. Blyet i
batteriene kan gjenvinnes fullt ut. Det meste av det
gjenvunnede blyet selges tilbake til batteriindustrien, som
bruker det til å lage nye batterier.
METALS FOR MODERN LIFE
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Metaller avgjørende for
fremtidens energilagring
Energi, ofte i form av elektrisitet, spiller en viktig rolle i hverdagen. Når
strømproduksjonen får stadig større innslag av fornybare kraftkilder, for
eksempel vindkraft og solenergi, skapes det en rekke systemutfordringer.
Kapasiteten til å lagre energien mellom produksjonen og når den etterspørres,
må styrkes, og her spiller tilgangen til metaller en avgjørende rolle.

european copper institute anslår at
energieffektivisering av boliger i Europa
utgjør 380 millioner tonn i reduserte CO2utslipp. Det tilsvarer utslippet fra 146 millioner biler. En viktig bidragsyter til dette
er kobber. For hver kilo kobber som tilføres
energisystemet, reduseres behovet for nyprodusert energi med 50 000 kWh. Potensialet
gjelder selvsagt ikke bare boliger. I Sverige
går ifølge ABB sju prosent av all produsert
energi tapt under overføringen i overfø-

rings- og distribusjonsnettene.
Samtidig innebærer endringer i energiproduksjonen at dette vil variere mer og
mer. Sol- og vindenergi produseres under
gunstige forhold i stedet for som tidligere
når først og fremst vann- og kjernekraft
har innebåret en jevn og stabil energiproduksjon. For at energiproduksjonen også i
fremtiden skal kunne dekke etterspørselen,
kreves det ganske enkelt storskalaløsninger
for å kunne lagre energi.

Energilagring – en fremtidsutfordring

Batteriteknologi har eksistert lenge.
Hjemme har vi for eksempel klokker,
kameraer, høyttalere, brannvarslere,
verktøy og husholdningsapparater. Og i
helsevesenet er det mye livsviktig utstyr
som går på batteristrøm. Ta bare høreapparater, insulinpumper, pacemakere eller
hjertestartere. Batteriteknologien har
derimot ikke kommet så langt at den kan
kompensere for en større omstilling av

Mer ut av
samme
mengde
Utviklingsingeniør Risto Alapiha ved Boliden
Kokkola inspiserer den nye prosessen for å
utvinne sølv fra sinkslig.
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Å utvinne mer av materialet som
smelteverkene håndterer, øker ikke bare
lønnsomheten – det gagner også miljøet.
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TEKST: KLAS NILSSON
FOTO: SHUTTERSTOCK

energiproduksjonen. Samfunnet, slik det ser
ut i dag, avhenger fortsatt av en stabil energiforsyning. Hvis energiproduksjonen endres
uten at lagringsmulighetene blir bedre, kan
mange flere enn den energiintensive industrien bli rammet.
Rundt omkring i verden gjøres det mye
arbeid for å løse denne utfordringen. Det
er blant annet implementert ulike batteriløsninger i tilknytning til vindkraftverk
for å kunne levere strøm også når det er
vindstille. Mange av disse løsningene bygger
selvsagt på ulike metaller, der det kanskje er
litium som har fått mest oppmerksomhet.
Men også kobolt og nikkel er interessante i
et batteriperspektiv. Kobolt utvinnes i dag
som et biprodukt primært i kobber- og nikkelgruver, og på grunn av høy etterspørsel
og usikker tilgang står metallene oppført på
EUs liste over kritiske materialer.
Metaller spiller dermed nøkkelroller både
innen energieffektivisering og energilagring.
Dels kreves det kobber for å oppnå EUs
mål om 30 prosent økt energieffektivitet
innen 2030, og dels kreves det metaller for å
muliggjøre lagring av energi i en mye større
utstrekning enn i dag.

TEKST: MAARIT FRILUND
FOTO: PÄIVI KARJALAINEN

smelteverkene står overfor en utfordring.
Stadig mer av det inngående råmaterialet
inneholder stoffer som forstyrrer produksjonsprosessen for hovedmetallet smelteverket er spesialisert for. Disse stoffene er blitt
betraktet som forurensninger, men er ofte
verdifulle metaller som ved hjelp av ny teknologi og forbedrede prosesser kan behandles og bli nye, lønnsomme produkter.
Å utvinne flere metaller fra samme
mengde råvare er ikke bare økonomisk
lønnsomt, men gagner også miljøet. Når
smelteverkene har bearbeidet råvaren
og utvunnet metallet som foredles til et
salgbart produkt, står man igjen med restprodukter og avfall som må håndteres på
en bærekraftig måte. Ved å utvinne mer
metall fra samme mengde materiale kan
man altså maksimere antallet verdifulle
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produkter, og samtidig holde avfallsmengden på et minimum.
Her er det mye å vinne, og Boliden
arbeider kontinuerlig med teknologi- og
prosessutvikling for å øke smelteverkenes
evne til å håndtere komplekse råmaterialer.
et eksempel på prosessutvikling i denne
retningen finner man ved Bolidens finske
sinksmelteverk Kokkola. Her produserer
man hovedsakelig sink og sinklegeringer,
men siden 2014 har man også utvunnet
sølvet som finnes i sinkkonsentratet.
Den nye prosessen er integrert i den
eksisterende produksjonsprosessen, der
sølvinnholdet utvinnes gjennom en kjemisk prosess kalt flotasjon, og filtrering.
En av de som arbeider med sølvutvinningen, er utviklingsingeniør

Risto Alapiha.
– Flotasjonsteknologien er ny for oss,
og det har vært svært interessant å lære
seg hvordan den fungerer og håndteres
på beste måte. Prosessen stiller også nye
krav til min yrkesrolle, og jeg får bruke
spesialistkunnskapen jeg har innen kjemi,
sier han.
Sluttproduktet er et sølvkonsentrat, som
selges til eksterne kunder eller videreforedles til rent sølvmetall av Bolidens egne
smelteverk.
– Sølvkonsentrat vil bli et av Boliden
Kokkolas mest verdifulle biprodukter.
Den nye prosessen er svært viktig for oss
fordi den øker lønnsomheten og gjør at vi
kan utnytte råmaterialet bedre, sier Jarmo
Herronen, sjef ved Boliden Kokkola.
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Bolidens prospektører
er hele tiden på jakt
etter nye forekomster.

MALMDETEKTIVENE
TEKST: MONIKA NILSSON, FOTO: JEANETTE HÄGGLUND OG STEFAN BERG

etter nye mineralforekomster, såkalt
prospektering, legger grunnlaget for
Bolidens virksomhet og er en forutsetning
for å kunne produsere metall. Arbeidet
utføres av geologer, geofysikere og teknikere som gjennomfører målinger og undersøkelser ute i felten, og som analyserer
den innsamlede informasjonen. Målet er å
finne forekomster med metallinnhold som
gjør dem verdt å bryte. Slike forekomster
klassifiseres som malm, noe som altså er et
økonomisk begrep.
– Samfunnet er f.eks. avhengig av kobber og sink til elektronikk, kommunikasjon og samfunnsutvikling. Alle gruver har
begrenset levetid, så for å sikre Bolidens
produksjon og dekke etterspørselen både
i Norden og resten av verden, må vi oppdage nye bryteverdige mineraliseringer, sier
Bolidens prospekteringssjef Jonas Wiik.

søk

i bolidens tilfelle handler det først og
fremst om å finne mineraler som inneholder kobber, sink, bly og edelmetaller,
men også andre metaller er interessante. Et
eksempel er tellur, som brytes i Bolidens
gullgruve Kankberg og som f.eks. brukes i
solcellepaneler.
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Det finnes mange ulike prospekteringsmetoder for å finne mineraliseringer, for
eksempel blokkleting, geologisk kartlegging i felten, geofysiske målinger, geokjemiske prøvetakinger og prøveboringer. Alle
innsamlede data går gjennom Bolidens
geodataavdeling for behandling og tolkning ved hjelp av ulike dataprogrammer til
en flerdimensjonal modell. Man gjør også
økonomiske beregninger for å se om det
vil være lønnsomt å bryte forekomsten.
Til sammen gir dette et beslutningsgrunnlag som avgjør om man velger å gå
videre med flere prøveboringer før det
eventuelt startes gruvedrift. Skrittet fra
funn til gruve er langt, og det tar ofte
mange år fra de innledende undersøkelsene
til produksjonen kommer i gang.
– Vi vil vite om finnes mineralisering i
berggrunnen, hvilken type mineralisering
det er, hvor og hvordan den sitter samt i
hvilke mengder den forekommer. Bolidens
strategi er at gruvevirksomheten skal vokse,
både ved å starte nye gruver, men også ved
å øke levetiden til gruvene vi allerede driver virksomhet i. Målet er at gruvene skal
ha en levetid på minst ti år, sier Jonas.

er delt inn i
to typer. Gruvenær prospektering skjer i
nærheten av gruvene som allerede er i drift,
mens feltprospektering skjer i helt nye
områder der man tror at berggrunnen kan
inneholde interessante mineraliseringer som
kan legge grunnlaget for ny gruvevirksom-

bolidens prospektering

FRA
PROSPEKTERING
TIL GRUVE

Å starte en gruve er en
kostbar og omfattende
prosess, og det tar mange år
fra malmfunn til gruvestart.
Langt fra alle interessante
prospekteringsfunn kommer
så langt.
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het. Boliden driver feltprospektering i
Sverige og Finland.
Arbeidet pågår året rundt, og hvert
prospekteringsprosjekt håndteres av en
gruppe sakkyndige som utarbeider arbeidsplaner og sørger for at arbeidet skjer i tråd
med lovene og retningslinjene som fin-

nes. Gruppen har også en tett dialog med
Bergstaten og Bergmästaren, som gir tillatelse til prøveboringer, samt med grunneiere og andre interessenter.
– For oss er det svært viktig å ha en god
dialog med myndighetene, jordeierne og
andre parter, som kan være skogeiere, rein-

eiere og huseiere. Det er avgjørende at vi
er ytterst oppmerksomme på miljøansvaret
og at vi opptrer riktig hele veien. Vi skal
alltid gjenopprette området så langt det er
mulig, og vi erstatter eventuell påvirkning
som har skjedd, sier Jonas.

Bolidens prosjektmodell – fra prospektering til gruve
Geologisk potensial 1–15 år

Ideer og
prosjektgenerering

Evaluering og
prioritering

Mineralressurs 2-10 år

Undersøke
utvalgte
måleområder

Evaluere
mineralisering

Idéstudie

Forstudie

Mineralreserve 1-5 år

Forprosjekt

Gjennomføring prosjekt

5

1

Antall områder som undersøkes

10 000

1000

50

Prospektering

Undersøkelsestillatelse og arbeidsplaner
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Utbygging
av gruve

Forekomstutvikling
Søknad
bearbeidingskonsesjon

Søknad
miljøtillatelse

Bevilget
miljøtillatelse
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Nedlagt gruve blir
levende myrgrunn
TEKST: HELENA ÖRNBERG
FOTO: BOLIDEN

Penger settes av allerede fra starten
Før man kan begynne å bryte en ny malmforekomst gjøres det
omfattende utredninger av hvordan omgivende jorder og vassdrag
vil bli påvirket, og hvor mye det vil koste å etterbehandle området.
I Sverige plikter gruveselskapene å stille en sikkerhet som tilsvarer

denne kostnaden, som avgjøres av Mark- och Miljödomstolen. Bolidens
avsetninger gjøres ut fra en bedømmelse av fremtidige kostnader med
utgangspunkt i dagens teknologi og forutsetninger. Beløpet revideres
fortløpende, i takt med teknologiske og forskningsmessige fremskritt.

SLIK
FUNGERER
DET
Kedträsk, september 2012. Ved tømming av dagbruddet ble vannet kalket i
flere omganger. Vannet ble samlet opp i
bassenger for å kunne håndtere slam og
kontrollere vannkvaliteten.
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Januar 2013. Gråberg og materialer fra
industriplanen ble lagt i det tømte dagbruddet, fra januar 2013 til juni 2013.

Mai 2013. De deponerte materialene
ble dekket av torv og et ca. 0,5 m tykt
morenelag.
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Allerede ved planleggingen av en ny gruve fastsettes det hvordan
området skal gjenopprettes, slik at det igjen blir en del av landskapet.
har ansvaret for etterbehandlingen
av et 30-tall aktive og nedlagte gruveområder, som alle har en langtidsplan for tilsyn,
risikoanalyser og arbeidet som trengs.
De nedlagte gruveområdene er allerede
blitt etterbehandlet på et tidspunkt, men
ved å bruke dagens kunnskap og miljøteknologi, kan man gjøre ting enda bedre.
– Bolidens ambisjon er å alltid bruke
den beste tilgjengelige teknologien, etterfulgt av kontinuerlig oppfølging og evaluering. Vi deltar derfor i ulike forskningsprosjekter, blant annet om mulighetene for
å bruke restprodukter fra andre industrier
for eksempel for å unngå svoveloksidering.
Restprodukter fra for eksempel papirindustrien brukes allerede i dag som buffermaterial for å øke pH og fastsette metaller, sier
Emma Rönnblom Pärson, sjef ved Boliden
Gruvers avdeling for ytre miljø.
Naturvern og etterbehandling av gruve-

boliden

områder er en del av Bolidens virksomhet
og skjer parallelt med driften. Det aktuelle
områdets forutsetninger er avgjørende for
hvilken metode som brukes. De vanligste
metodene for å hindre oksygennedtrengning og forvitring av materialet, er vanndekning, kvalifisert morenedekning og
forhøyet grunnvannsspeil.
er Kedträsk-gruven, som
ligger i Skellefte-feltet i Västerbotten. Her
var det et vannfylt dagbrudd, en industriplan og et gråbergsopplag med oksidert og
forvitret gråberg som måtte tas hånd om.
Etterbehandlingen av området ble startet
i 2012, og man valgte å bruke metoden
vanndekning.
– Første skritt var å tømme dagbruddet for vann. Deretter ble det deponert
gråberg i bunnen, før det ble lagt masser
fra industriplanen ut over gråberget, og til

et eksempel

VANNDEKNING
Vanndekning kan skje gjennom oppretting av dammer, bruk av
hulrom laget under gruvedrift eller gjennom naturlige forsenkninger
i naturen. Vannet danner på denne måten en barriere som begrenser
nedtrengning av oksygen i avfallet.

Filmen ”Takk for lånet” sier mer om Kedträsk og hvordan
Boliden arbeider med etterbehandling. Du finner den på
Bolidens hjemmeside på www.boliden.com

Juni 2013. Området som tidligere
var dagbrudd, er nå fylt med gråberg,
forurensede masser og kalk, og har fått et
tildekkingslag.
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Juli 2013. I tillegg til å følge med på
vannkvaliteten ble det også tatt fortløpende jordprøver som dels ble analysert i
felten og dels i laboratoriet.

slutt torv. Materialene ble så dekket av et
halv meter tykt morenelag, sier Emma.
Dagbruddet ble så fylt med vann igjen,
og danner nå en sjø med en dybde på
5 – 6 meter.
– Dybden gjør at man unngår kraftig
bølgeerosjon på bunnen, noe som kan være
skadelig for etterbehandlingen, sier Emma.
Vannrensingsprosessen genererte
slam som man la i en gammel sjakt ved
dagbruddet, og gjenværende slam i bassengsystemet ble dekket av en bentonittplate som ble dekket av et lag sandete
morene. En morenebarriere ble konstruert
oppstrøms for slamdeponiet for å lede
grunnvann rundt slammet.
– Som et siste skritt i prosessen skjer
det nå en planteetablering, og deler av
området vil med tiden bli forvandlet til
myrgrunn, sier Emma.

Vannspeil
Sandete morene
Berg
Morene 0,1 – 1 m
Forurenset torv

Barriere mot vår-/høstsirkulasjon
(mot kraftig oksygentransport)
Oksygenforbrukende barriere

Gråberg og
forurensede
masser

Oktober 2013. Etterbehandling av
vannbassenger som ble brukt under
renskeprosessen.

September 2014. Etterbehandlingen av
Kedträsk-området er avsluttet. Arbeidet
med å skape biologisk mangfold fortsetter.
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En gullkantet
							historie
10. desember 1924 bryter gullfeberen ut i Boliden. Under prøveboring på
den såkalte Fågelmyran blir bolidenmalmen – Europas rikeste malm – oppdaget.
Et nytt samfunn, et svensk Klondike, vokser frem, og gullrushet er et faktum. Men
det hele begynte egentlig mye tidligere.
Like etter 1900 blusser gullfeberen opp
for første gang i Skellefteå og omegn. Det
blir opprettet et selskap for å søke om
mutingsbrev og foreta undersøkelser, men
satsingen er ikke særlig vellykket og går konkurs i 1918. I det siste året av første verdenskrig er det metallmangel, og interessen for å
lete etter malm i trakten våkner på nytt. En
ny type spekulative selskaper, såkalte emisjonsselskaper, dannes av bankene.
Et slikt selskap, Centralgruppens
Emissionsbolag, blir opphavet til dagens
Boliden. I november 1924 tas det første
borehullet opp i Boliden-trakten, og det
viser seg å inneholde interessante partier.
Etter flere boringer finner man så bolidenmalmen den 10. desember.
Boliden-samfunnet vokste raskt i forbindelse med gruvedriften. I 1926 kom det
første utkastet til byplan, som fikk et unikt utseende i form av en
vifte. Gruvesamfunnet fikk preg av en ytterst velordnet, rolig og
idyllisk villaby.
Hele verden opplever nedgangstider på 1930-tallet, men i
Skelleftebygden skaper Boliden vekst. Det fører til økonomisk

den

utvikling og befolkningsvekst i regionen. Antall ansatte øker stadig, og i 1935 er arbeidsstyrken oppe i 2 500 personer.
Etter hvert fant man flere forekomster i nærheten av Boliden,
og det ble startet flere gruver – så langt 30 stykker. Virksomheten
i selve Boliden-gruven pågikk frem til 1967.

Margaretas jord skjulte en skatt
Enken Margareta Lundberg ble født i 1866. Hun bodde
på gården Bjurliden og eide jorden ved Fågelmyran, der
Boliden-malmen ble funnet i 1924.
Året etter kjøpte gruveselskapet som fant malmen,
75 hektar av Margaretas jord for 20 000 kroner, noe
som tilsvarer ca. 500 000 i dagens pengeverdi. Hun
skal ha stilt én betingelse: at hennes sønner og barnebarn som var gutter, skulle garanteres arbeid hos
Boliden. Barnebarnet Henry Lundberg hadde en lang
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sjefkarriere i Boliden og ble etter hvert konsernsjef
i stålselskapet SSAB.
Mange mente at hun solgte jorden for billig,
men Margareta selv var fornøyd. Hun gledet seg
over at flere tusen mennesker hadde fått arbeid
ved at hun hadde solgt jord som for henne var "verdiløs". Bygden blomstret opp, folk fikk arbeid og håp
om en bedre framtid.
Margareta Lundberg døde i 1931.

Utvidelsen av Garpenberg innvies, noe som gjør
gruveområdet til et av de mest moderne i verden.
Boliden kjøper opp den finske gruven Kylylahti med
tilhørende prospekteringsrettigheter.

Beslutning om utvidelse av
gruven i Tara, Irland.

Boliden kjøper opp dagbruddet
Kevitsa i Nord-Finland.

Rönnskärs nye anlegg for
elektronikkgjenvinning
innvies.
Kankberg, Bolidens
femte gullgruve, åpner.
Beslutning om å starte
sølvgjenvinning i Kokkola.

I en storhandel kjøper Boliden smelteverkene Kokkola,
Harjavalta og Odda, samt sinkgruven Tara av Outokumpu. Et
nytt konsern dannes, og «New Boliden» opprettes.

Boliden beslutter å utvide virksomheten i
Garpenberg kraftig til 2,5 millioner tonn
malm per år, med full produksjonskapasitet i 2015.

Aitik-ekspansjonen innvies.

Gullbarre nr. 50 000
støpes på Rönnskär.

Bolidens hovedkontor
flyttes tilbake til
Stockholm.
Boliden beslutter å investere
5,2 milliarder kroner i en
ekspansjon av Aitik-gruven.

Boliden Kokkola
bygges ut og blir et
av verdens største
sinksmelteverk.

Maurliden, den 28. gruven
i Boliden-området, åpnes.

Boliden Kokkola blir første smelteverk i verden som innfører direktelutning av konsentrat. Samme
teknikk brukes i dag i Boliden Odda

Åkulla Östra i nærheten av Boliden blir
det største gullfunnet
i Sverige på 70 år.

Boliden etablerer
hovedkontor i
Toronto.

Produksjonen starter
ved Tara, Europas
største sinkgruve.

En rekordstor utvidelse av Rönnskär
innvies, og kobberproduksjonen øker
med 70 prosent.

Driften startes ved
sinksmelteverket i Kokkola.

Tinn- og blysmelteverket Paul
Bergsöe & Son dannes i Landskrona.
Virksomheten er allerede fra starten
rettet mot metallgjenvinning.

Virksomheten starter i
Aitik-gruven. Med årene utvikles
dagbruddet til å bli en av de
største kobbergruvene i Europa.
Konsentratet fraktes 400 km med
jernbane til Rönnskär.

Sinkproduksjonen starter
ved smelteverket i Odda.

Den revolusjonerende
flashsmeltingsmetoden
innføres ved smelteverket
Harjavalta.

Bolidens Gruvaktiebolag
dannes gjennom en
sammenslåing.

Det nybygde kobbersmelteverket
Rönnskär settes i drift for å bearbeide
malmen fra Boliden-gruven.

Kobbersmelteverket i finske
Imatra tas i drift. I 1944
demonteres smelteverket og
flyttes vestover til Harjavalta
under krigen.

Man oppdager gull i
Fågelmyran, Boliden.
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”Lederskap
handler om
åpenhet”

UTVIKLE DEG
MED BOLIDEN
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RASKE

Erika Fagerlönn, avdelingssjef for
gruveplanleggingen i Boliden Aitik,
er en av Bolidens mange ledere.
har siden mars 2016
arbeidet som avdelingssjef for Aitiks
gruveplanlegging, det vil avdelingen
som avgjør hvilke deler av gruven som
skal brytes og når. Tidligere var Erika
arbeidsleder for gruvens boreoperatører
og boreservice. Hun hadde da ingen
erfaring fra lederrollen, så det var ikke
bare å troppe opp og begynne å administrere åtte ulike skiftlag.
– Jeg gikk inn med en svært ydmyk
innstilling. Jeg tenkte at det er jo medarbeiderne som er eksperter på det de
gjør, sier Erika.
Hun innså raskt at det var en del
utfordringer, ikke minst det faktum at
hun som arbeidsleder bare jobbet dagtid, mens skiftene gikk døgnet rundt.
Ved å tilpasse sine egne arbeidstider
klarte Erika å få det til slik at hun
kunne treffe alle skiftarbeiderne ansikt
til ansikt, om det så bare var for en kort
stund – et tiltak medarbeiderne satte
pris på.

erika fagerlönn

med medarbeiderne er utrolig
viktig for Erika.
– Rollen som leder er, for meg, å

dialogen

få alle medarbeidere til å engasjere og
utvikle seg. Det er de som skal gjøre
jobben og som er ekspertene. Jeg skal
bare være der og gi dem forutsetningene
og støtten.
Det innebærer at hun ikke vil gå inn
og styre med hele hånden. I stedet foretrekker hun et lederskap som innebærer
at medarbeiderne kjenner at de virkelig
kan bidra med løsninger og forbedringer.
– Det handler om åpenhet. Som
leder må man kunne lytte og forstå.
Det kommer utrolig mange gode ideer
fra medarbeiderne, men ikke før man
viser at man lytter og sørger for at det
faktisk skjer noe, sier Erika.
Som leder har Erika hatt enorm hjelp
av lederfora der Aitiks arbeidsledere
treffes og utveksler tanker og ideer.
– Jeg ville nok ikke hatt like gode
forutsetninger i mitt lederskap hvis jeg
ikke hadde hatt muligheten til å utveksle erfaringer og kjenne støtten fra kollegaene og sjefene. Møtene tydeliggjør
også selskapets forventninger og krav til
oss arbeidsledere, noe som har hjulpet
meg med å prioritere arbeidet.

SLIK SØKER DU
JOBB I BOLIDEN

Hvor finner jeg ledige
stillinger hos dere?
Alle ledige stillinger i Boliden-konsernet legges ut på hjemmesiden www.boliden.com
under fanen Karriere. Klikk på overskriften du
er interessert i, og du finner mer informasjon
om den ansettelsesansvarlige.
Vi bruker også andre kanaler, som LinkedIn
og annonsering i dagspressen.

Hvordan søker jeg?
Vi tar bare i mot søknader via jobbannonsenes søkefunksjon. Det er derfor viktig at du
sender inn søknaden via hjemmesiden og at
du sender egne søknader for hver jobb du er
interessert i.
Første gang du vil søke en ledig stilling
hos oss, oppretter du en profil hvis du ikke
allerede har en. Du kan også redigere eller
slette profilen hvis du ikke lenger vil at den
skal ligge der.
Ved å opprette jobbvarsel får du en e-post
hver gang vi legger ut en stillingsannonse
som matcher kriteriene du har valgt for
jobbvarselet. Du kan opprette flere jobbvarsler
hvis du er interessert i flere jobbkategorier
eller virksomhetssteder.

Hva skjer så?
Når du har sendt søknaden, får du en bekreftelse på at vi har mottatt den. Når søknadsfristen er utløpt, begynner utvelgelsesprosessen, hvis ikke annet fremgår av annonsen.
Når en rekruttering er avsluttet, informerer
vi alltid alle søkere.

Boliden tilbyr flere typer opplæringer. Nyansatte
introduseres etter en strukturert prosess, og
alle medarbeidere får opplæringen de trenger
for å kunne utføre oppgavene på en sikker,
effektiv og kompetent måte.
Boliden har også kontinuerlige lederskaps
programmer for ledere, med fokus på lederskap
og medarbeiderutvikling. Det holdes også en
rekke lovpålagte kurs, slik som kurs i etikk og
hvordan man representerer arbeidsgiveren i juridiske, arbeidsrettslige og personalrelaterte saker.
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For å gi medarbeiderne mulighet til å utvikle seg
både personlig og jobbmessig, har alle en individuell utviklingsplan som man kommer frem til
sammen med sin overordnede. Det er også viktig
at alle medarbeidere forstår hvordan verdikjeden
henger sammen, og derfor arrangeres det kurs
og studiebesøk på de ulike enhetene.
Boliden har også en rekke konsernoverordnede programmer og initiativer, som Boliden
Academy – Young Professionals Program og
Women at Work.

Hvordan kan jeg
kontakte dere?
Vi tar bare i mot søknader via jobbannonsene
på hjemmesiden. Du kan alltid henvende deg
til kontaktpersonene i de ulike annonsene med
spørsmål om den pågående rekrutteringen.

Les mer om Boliden på LinkedIn
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HER FINNER
DU BOLIDEN
Boliden-området
Fem gruver i mineralrikt felt
I dag består området av underjordsgruvene Renström, Kristineberg og Kankberg samt dagbruddene
Maurliden. I alle gruver, med unntak av Kankberg,
brytes det sammensatte sulfidmalmer som inneholder sink, kobber, bly, gull og sølv. I Kankberg-gruven
brytes gullmalm med høyt tellurinnhold.
Gruvene i området leverer malmen til anrikingsverket i Boliden, der det også er et ekstraheringsverk
for gull- og tellurproduksjon.

Garpenberg

Bergsöe
Bidrar til blymetallenes kretsløp
Bergsöe er et av Europas største gjenvinningsanlegg for blybatterier. Hovedproduktene er bly
og blylegeringer. Ca. 60 prosent av blyproduksjonen selges til batteriindustrien i Europa og
den resterende delen går blant annet til bly
plater og strålebeskyttelse.

Aitik

Sveriges mest moderne gruve
I Garpenberg brytes det sammensatt sulfidmalm som inneholder sink, sølv og bly, men
også små mengder kobber og gull.
Metallkonsentratene fra Garpenberg leveres til Bolidens smelteverk samt til europeiske
blysmelteverk.

Produktivitet i verdensklasse
Aitik er Sveriges største og verdens mest produktive
kobberdagbrudd. Her utvinnes kobber, gull og sølv. Store
volumer og høy automatisering gir høy produktivitet.

Kevitsa
Bolidens siste oppkjøp
Dagbruddet Kevitsa ble kjøpt opp av Boliden i juni 2016. Her produseres det malmkonsentrat som inneholder kobber, nikkel, gull, platina og palladium. Virksom
heten omfatter en gruve og et anrikingsverk, som begge ble satt i drift i 2012.

Harjavalta

Kylylahti

Kobber og edelmetaller
Harjavalta raffinerer kobber- og nikkelkonsentrat.
Hovedproduktene er kobber, nikkelskjærstein, gull
og sølv samt biprodukter som svovelsyre.

Bolidens femte gruveområde
I 2014 kjøpte Boliden opp den finske kobbergruven Kylylahti. Gruvan, som startet i 2012,
produserer kobber, gull, sink og sølv.

Kokkola
Sølvproduksjon gir sterk
konkurranseevne
Kokkola fremstiller sink og sinklegeringer, svovelsyre samt sølv av gruvekonsentrat. Kokkola er verdens åttende største sinksmelteverk. Ca. 85 prosent av sinkproduksjonen eksporteres til Europa.
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Rönnskär

Kontor

Verdensledende på elektronikkgjenvinning
Smelteverket Rönnskärs hovedprodukter er
kobber, gull, sølv og bly samt biprodukter slik som
svovelsyre og sinkklinker. Verkets gjenvinnings
kapasitet er 120 000 tonn i året.

Stockholm: Hovedkontor samt Boliden
Smelteverk
Boliden: Boliden Gruver

Odda
Sink til Europas stålindustri
Smelteverket Odda produserer ren sink og sink
legeringer samt aluminiumfluorid og svovelsyre.
Sinkproduksjonen eksporteres hovedsakelig til
stålindustrien i Europa.

Tara
Europas største sinkgruve
Tara-gruven er Europas største og verdens niende
største sinkgruve. I tillegg til sink produseres det
også blykonsentrat.
Metallkonsentrater fra Tara leveres til Bolidens
egne smelteverk samt til europeiske blysmelteverk.

Kevitsa

Aitik

Boliden-området

Rönnskär
Kokkola
Kylylahti
Harjavalta
Odda

Garpenberg
Stockholm

Bergsöe

Tara
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Kim vil bli verdensmester.
Det ville vært umulig uten metaller.
Unge idrettsutøvere drømmer stort, og drømmene kan bli virkelighet hvis forutsetningene er på
plass. Slipte skøyter, belysning og en buss som tar laget til kampene. Kjøretøy og bygninger dekkes
ofte med et tynt lag sink for å holde lenger. Kim har det som kreves. Akkurat som metallene våre.

Ag

Zn

Cu
Au
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